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 م2017 هـ /1111 الطبعة األوىل

 شوز وطرق عالجهالن
: أمحد بن حمنود آل رجبالباحث واحملقق تأليف

 عدد الصفحات

 اإال لمن أراد طبعه وتوزيعه مجان     ،للمؤلف ةقوق الطبع محفوظح

 م77122/7713رقم اإليداع: 

إال بإذن املؤلف،  جيىش الطبع التجازيال 
 نت جماًنا.نرتعلى اإل ح بنشسهمسوُي
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 حفظه اهلل خبط يده ،العدويبن مصطفى  /ثدَِّحامة امُللَّتقريظ شًخنا الَع
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 مقدمة املؤلف

فف  ،ٓ  فف إٓ اهلل ويل افصوحلغ وادتؼغْن وأصفد أَ ، احلؿد هلل رب افعودغ

 .جلؿقؾـ وافثـوء اَس احلؿد احلَ 

َصؾِّ افؾفؿ ، افناج ادـروظبده ورشقفف، افبشر افـذير  اوأصفد أن حمؿدً  

 .أمجعغوظذ آفف وصحبف  ،ك ظؾقفورِ ؿ وبَ ؾِّ وَش 

 أما بعد:

 ظز، مـ ـتوب اهلل ؾقفو ظـ افـشقز وظـ ـقػقي ظالجف ؾفذه ورؿوت أحتدث

أؿقال افصحوبي مـ و ،اهلل ظؾقف وشؾؿ ـي افـبل صذصحقح ُش  ، ومـوجؾ

 .ـ بعدهؿمِ  وافتوبعغ وإئؿي

ـي ، وافس  هق افؽتوب افعزيز فأن يؽقن مرجعذم أي مشؽؾي  ؾزم ادرءَ ؾقَ 

   صوحبفو أؾضؾ افصالة وافسالم.ظذ ،رةف  طَ ادُ 

يؽقن وأخرى شعقًدا يؽقن ؾتورة  ،حول و ـون انإكسون ٓ يستؼر ظذود

ذم ث فؾؿرء مشوـؾ دُ حْ ؾؼًرا، ؾتَ يؽقن ، وأخرى وؽـق  يؽقن وتورة  .ويـً حز

 .ؾ فؾؿرء حؾ هذه ادشوـؾعَ وجؾ َج  واهلل  ظز ،، بقـف وبغ زوجتفحقوتف

ظـ حؾفو ٌ حَ بَ  ،أو ؽرهو ـ إذا حدثً فف أي مشؽؾي ظوئؾقيس مَ ـ افـوؾؿِ 

 .ـي رشقففذم ـتوب اهلل وُش 

 .رَخ ـ يبحٌ ظـ احلؾ ذم أموــ أُ ومـفؿ مَ  
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افرجؾ وادرأة وهلل جعؾ ، ؾوادسلفي افتل شقف أحتدث ظـفو خوصي بوٕهة 

وافرجؾ  ،هلو افتل تؼقم هو، ؾودرأة هلو أظامرَخ ؾ أذم افبقً، ـالمهو ُيؽؿِّ 

 ـذفؽ فف أظامفف.

خيطئ ؿد ، وؿد ختطئ ادرأة  ،طئ وكصقىكخ -وٕكـو بؼ -ووفؽـ أحقوكً 

 ؟ ، ؾؽقػ يؽقن احلؾبقـفامدث اخلالف وافشؼوق افرجؾ، وَي 

اهلل ظؾقف  صذ ـي كبقف حمؿد، صحقح ُش يؽقن احلؾ ذم ـتوب اهلل تعوػ، وذم 

 .وشؾؿ

ـْ َخَؾَؼ َوُهَق افؾ طِقُػ اخْلَبِرُ } :ؿول تعوػ َٓ َيْعَؾُؿ َم  (.1){َأ

َؽ َكِسق و  } وؿول تعوػ: وَن َرب  ـَ  (.2){َوَمو 

 .صؾحـووهق أظؾؿ بام يُ  ،خوفؼـووربـو ؾوهلل هق 

 .اخلالف بؾ اكعدم ؾ  ؿَ مـ افزوجغ افقاجى افذي ظؾقف،  ؾوإن أدى ـ ،هذا 

 ومو تقؾقؼل إٓ بوهلل. ،واهلل أظؾؿ 

 ًٓ  .وأخًرا وأصؽر اهلل أو

                                                

 [.11( ]ادُْؾك: 1)

 [.41ريم: ( ]م7)
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 ،ث ديور مكدِّ حُمَ  ،ثدِّ حَ مي انإموم ادُ ال  افعَ  ،ُثؿ أصؽر صقخـو حسـي إيوم 

، ـ حػظف اهلل ـ وذريتف وأهؾ بقتف ظبد اهلل مصطػك بـ افعدوي وأب /صقخـو

  !!وؾضؾف و اهلل مـ ظؾؿفـَ مَ رَ وٓ َح 

وأشلل اهلل جؾ وظال أن يتغؿد أمل بقاشع رمحتف، وأن ُيدخؾفو جـتف، مع 

ديؼغ وافشفداء وافصوحلغ، وَحُسـ أوفئؽ رؾقًؼو.  افـبقغ وافصِّ

  أمجعغ.وظذ آفف وصحبف  ،ك ظذ شقدكو حمؿدورِ ؿ وبَ ؾِّ افؾفؿ وَش  ؾِّ وَص 

      واحلؿد هلل رب افعودغ.

 وـتبف افبوحٌ وادحؼؼ

 أمحد بـ حمؿقد آل رجى

 وـون افػراغ مـ ـتوبي هذا افبحٌ:

 ( هجريي.1441) صفر صػرمـ  (2) ثالثوءيقم افصبقحي 

 م(2019)أـتقبرمـ صفر  (1)ادقاؾؼ  

 ؿريي خوفد بـ افقفقد ـ مرـز مـشلة أبق ظؿر ـ شفؾ احلسقـقي ـ ذؿقي ـ مك.

   01021263228هوتػ: 

 01552537620واتس أب:  
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 ـشقز مـ جفي ادرأة يتؿثؾ ذم:اف

  ًٓ  ف.رِ عْ تَ  لوه ،وهق يى ذفؽ ،ك افتزيـ فؾزوجرْ تَ  -أو

 امتـوظفو ظـ اجلامع بدون ظذر ذظل. -ثوكقًو

 ، وظدم افسػر معف مـ ؽر ظؾي.مـفاخلروج مـ افبقً بغر إذن  -ثوفثًو

 ـوفصالة وافصقوم. :ك ؾرائض اهللرْ تَ  -رابًعو

 ؿثؾ ذم:وافـشقز مـ جفي افرجؾ يت

 ًٓ  دخؾ ؾقفو افرضب وافسى وافشتؿ وشقء ادعومؾي.ويَ  .ؼةإشوءة افعِ  -أو

 ظدم افـػؼي ظؾقفو. -ثوكقًو

 واحتقوجفو. ،ـف مجوظفو مع ؿدرتفرْ تَ  -ثوفثًو

 .(و فغر ظذر )خوصي زيورة افقافديـعفو مـ صؾي رمحفـْ مَ  -رابًعو
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 تعريف الـشوز

 تعريف الـشوز لغة: 

 :ظورقال ابن مـ

ـُ ادُ كشز: افـِّْشُز وافـ َشزُ  ـَ إَرْ ػِ تَ رْ : ادَتْ  .ضِ ُع ِم

ـِ اْفَقاِدي إَِػ  و:ًض َوُهَق َأيْ    .، َوَفقَْس بِوْفَغؾِقظِ ضِ  إَرْ َمو اْرَتَػَع َظ

 .وٌز وُكُشقزٌ َأْكَش  :َواجْلَْؿعُ  

ِمثُْؾ َجبٍَؾ  :وزٌ وٌز وكَِش أَْكَش  :، َومَجُْع افـ َشزِ ُكُشقزٌ  :َوَؿوَل َبْعُضُفْؿ: مَجُْع افـ ْشزِ  

ـَ  -وزُ افـ َش . وَ ولٍ ِجبَ وَ  ولٍ َأْجبَ وَ   وفـ َشِز. بِوْفَػتِْح: 

ـَ إَرْ  َف : َأْذَ اَكَشَز َيـُْشُز ُكُشقزً وَ   .ضِ َظَذ َكَشٍز ِم

 :ثم قال رمحه اهلل

ْوَجْغِ َق وحَ ق إِْش َؿوَل َأبُ  رَ  .: افـ ُشقُز َيُؽقُن َبْغَ افز  ـَ ؾِّ َوُهَق  ـُ َواِحٍد ِمـُْفاَم  اَهُي 

 .َصوِحبَفُ 

ـَ افـ َشزِ  وُؿفُ ؼَ تِ اْص وَ   ـَ إَرْ  ،ِم  .ضِ َوُهَق َمو اْرَتَػَع ِم

وِصٌز: ، َوِهَل كَ اُكُشقزً  ،َتـُْشزُ َتـِْشُز وَ  ،َأُة بَِزْوِجَفو َوَظَذ َزْوِجَفورْ ادَ  َكَشَزِت وَ  

ًْ َظَؾقْفِ  ًْ َظَؾقْفِ  ،اْرَتَػَع ـْ َضوَظتِِف وَ  فُ تْ َض غَ بْ أَ وَ  ،َواْشتَْعَص ًْ َظ تْفُ ؾَ َوَخَرَج ـَ  .َر
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 َؿوَل: 

ْت حَتْ  ـَ افؾ قِْؾ َحـ تِ ًَ َأْؿطَ َهَ  ل وٍع ِم

ِن بَ                              َٓ َصؽ  كوِصزُ قْ خِلاَم  ، َؾْفَل  ًٍ 

ـ  }َؿوَل اهلل ُ َتَعوَػ:  ِِت خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه  [34]افـسوء:  {َوافال 

 .اْشتِْعَصوُؤَهو َظَذ َزْوِجَفو :َأةِ رْ ُكُشقُز ادَ 

َهَو َوَجَػوَهو وَ  اَكَشَز ُهَق َظَؾقَْفو ُكُشقزً وَ   َذفَِؽ، َوََضَ  ِهَو.  ََض  أَ ـَ

ـْ َبْعؾِفَ َوإِِن اْمَرَأٌة َخ }َوذِم افت ـِْزيِؾ اْفَعِزيِز:  ًْ ِم  .{وو ُكُشقزًا َأْو إِْظراًو وَؾ

َر ذِ  ُر افـ ُشقزِ َوَؿْد َتَؽر  ٌِ  ـْ  ذِم احْلَِدي
ْوَجْغِ  .َبْغَ افز 

ؾٍّ ِمـُْفاَم َصوِحبَفُ  :افـ ُشقزُ وَ   ـُ َراِهقَُي  تِِف َففُ وَ  ،ـَ  .(1) ُشقُء ِظْؼَ

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.114 ،5/112( لسان العرب )1)
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 :ب ادذاهب األربعة وغرهم لؾـشوزتعريف الػؼفاء أصحا

 :األحـاف -أوًل 

  قال البابريت:

 .(1ادوكعي مـف كػسفو) ،زوجهل اخلورجي مـ مـزل اف :افـوصزة

  م:قْ َج قال ابن كُ 

ـَ  ـُ  َوافـ ُشقُز َيُؽقُن ِم َراَهُي  ـَ ، َوُهَق  ْوَجْغِ  .(2)َصوِحبَفُ  ؾِّ َواِحٍد ِمـُْفاَم افز 

  :ادالؽقة -ثاكقًا

  قال الدردير:

ـِ افـ ُشقزُ   .(3افط وَظِي اْفَقاِجبَِي) : اخْلُُروُج َظ

 :قال الؼرضبي

ـْ ُمَقاَؾَؼِي َزْوِجَفو)ادَْْرَأُة    .(4افـ ُشقُز، َوِهَل ادُْْرَتِػَعُي َظ

 

 

                                                

 .(347/ 1( العـاية رشح اهلداية )1)

 (.47/ 1( البحر الرائق )7)

 (313/ 7( الرشح الؽبر)3)

 (.795/ 3( تػسر الؼرضبي )1)
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 الشافعقة: -ثالثًا

 قال اداوردي:

 .وـراهي وبغًض  :وافـشقز: هق معصقي افزوج وآمتـوع مـ ضوظتف

 .شزك :ومـف ؿقؾ فؾؿؽون ادرتػع مـ إرض .وأصؾ افـشقز: آرتػوع 

 .(1)عدهو مـف وارتػوظفو ظـففبُ  ا(كوصزً ) :ؿقً ادؿتـعي ظـ زوجفوؾُس  

 :احلـابؾة -ارابعً  

 :قال ابن  قدامة

 .ض اهلل ظؾقفو مـ ضوظتفرَ معصقي افزوج ؾقام ؾَ  :معـى الـشوز

ض اهلل رَ ؾؽلهنو ارتػعً وتعوفً ظام ؾَ  .، وهق آرتػوعافـ ْشزِ ملخقذ مـ  

  .(2ظؾقفو مـ ضوظتف)

 ادػرسين دم تعريف الـشوز:بعض أقوال 

 طزي:قال ال

هـ ظذ أزواجفـ وارتػوظفـ (، ؾنكف يعـل: اشتعالءكشقزهـ) وأمو ؿقفف:

 :ضوظتفؿ ؾقف مـفـ، واخلالف ظؾقفؿ ؾقام فزمفـ بودعصقي -ظـ ُؾُرصفؿ

  .(1ًضو مـفـ وإظراًوو ظـفؿ)غْ بُ 

                                                

 (.147/ 1ون )قُ ت والعُ ؽَ ( الـ  1)

 (.314/ 2( ادغـي )7)
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 قال ابن عطقة:

 .ؼفو، وتستعع ظذ زوجفوؾُ ادرأة وترتػع ذم ُخ  تتعرجأن  :(وافـشقز)

 .(2)كوصز وكوش :إرض، يؼول ق مـ كشزوه 

 قال ابن كثر:

ْرتَِػوعُ  ِٓ  .َوافـ ُشقُز: ُهَق ا

َْمِرِه، اُدعْ  :َؾودَْْرأَُة افـ وِصزُ   ِٕ ُي  ـَ ِرَوي َظـُْف، ِهَل ادُْْرَتِػَعُي َظَذ َزْوِجَفو، افت وِر

 .(3)اُدبِْغَضي َففُ 

 ،ادستؽزة ظذ زوجفو ادرأة افـوصز هل ادرتػعي ؾوحلوصؾ أن :أمحد(قؾت ) 

 معصقتف وخالَؾف. اُدحبي

 

 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

  (.799/ 4( تػسر الطزي )1)

 (.7/1( تػسر ابن عطقة )7)

 (.791/ 7( تػسر ابن كثر )3)
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 :ريض اهلل عـفام ،أثر عبد اهلل بن عباس

وتستخّػ بحؼ  تؾؽ ادرأة تـشز، ؿول: ،(وافالِت ختوؾقن كشقزهـ) ؿقفف:ذم 

 .(1وٓ تطقع أمره) ،زوجفو

 أثر عبد الرمحن بن زيد بن أشؾم:

 معصقتفو. ؿول: ختوؾقنافتل  ، ؿول:(وافالِت ختوؾقن كشقزهـ: )ؿول ذم ؿقفف 

  .(2معصقتف وِخالؾف) (:افـشقز)

 

 

 

 

 

 

                                                

(  من ضريق 15142(، والبقفؼي دم الؽزى )377/ 4أخرجه الطزي دم تػسره ) ضعقف: (1)

 قوله. ،عبد اهلل بن صالح قال: حدثـي معاوية، عن عيل بن أيب ضؾحة، عن ابن عباس

 ال العؾامء. وعبد اهلل بن صالح هو كاتب الؾقث، ضعقف احلديث عذ الراجح لديَّ من أقو 

 سؿع من ابن عباس  ريض اهلل عـفام.وعيل بن أيب ضؾحة فقه كالم، ومل يَ 

حدثـي يوكس  :(377/ 4أخرجه الطزي دم تػسره ) صحقح من قول عبد الرمحن بن زيد:( 7)

 قال: أخزكا ابن وهب قال: قال ابن زيد.
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 ؿ افـشقزؽْ ُح 

 

 .لؼد عد عدد من أهل العؾم الـشوز من الؽبائر

 :لقك أقواهلمإو

وبَِعيُ  اْفَؽبَِرةُ  قال الذهبي: َْرَبُعقنَ  افس  ْٕ  .(1َفو)جِ  َزوْ َذ ظَ  ادَْْرَأةِ  قزُ ُش كُ  :َوا

 :قال ابن حجر اهلقتؿي

: ُكُشقُز ادَْْرَأةِ )  ـْ َمـِْزهِلَو بَِغْرِ  :اْفَؽبَِرُة افث اَمُكقَن َبْعَد ادِْوَئتَْغِ بِـَْحِق ُخُروِجَفو ِم

ِظق يٍ  ،إْذِن َزْوِجَفو َوِرَووهُ  وَرٍة َذْ وهُ  :فَِغْرِ ََضُ  ََلْ َيْؽِػَفو إي 
ٍ
وْشتِْػتَوء  :َأْو َخْشقَيٍ  ،ـَ

ًْ َؾَجَرًة أَ  َلْن َخِشقَ  .(2ْو َكْحَق اهْنَِداِم َمـِْزهِلَو()ـَ

  :-ذكر الؽبائروهو يَ  -قال ابن الؼقم

 .(3َوُكُشقُز ادَْْرَأِة َظَذ َزْوِجَفو)

 بن العدوي: ىمصطػ ةمالَّ قال صقخـا العَ 

 .(1)بوئرـبرة مـ افؽ -امتـوع ادرأة مـ ؾراش زوجفو

                                                

 (.1/127( الؽبائر )1)

 (.27/ 7( الزواجر عن اقساف الؽبائر )7)

 (.374/ 1( إعالم ادوقعني عن رب العادني )3)
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 } ؿول تعوػ: 
ِ
اُمقَن َظَذ افـَِّسوء َجوُل َؿق  َؾ اهلل ُ َبْعَضُفْؿ َظَذ َبْعٍض َوباَِم  افرِّ باَِم َؾض 

ِِت  وحِلَوُت َؿوكِتَوٌت َحوؾَِظوٌت فِْؾَغقِْى باَِم َحِػَظ اهلل ُ َوافال  ْؿ َؾوفص 
ـْ َأْمَقاهِلِ َأْكَػُؼقا ِم

ـ  ؾَ  ُبقُه ـ  ذِم ادََْضوِجِع َواَْضِ ـ  َواْهُجُروُه ـ  َؾِعُظقُه نِْن خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه

بًِرا ـَ وَن َظؾِق و  ـَ ـ  َشبِقاًل إِن  اهلل َ   .(2){َأَضْعـَُؽْؿ َؾاَل َتبُْغقا َظَؾقِْف

  :ما جاء دم شبب كزوهلا

 أخرج الطزي دم ))تػسره((:

صوص، ؿ امرأتف، ؾجوءت تؾتؿس افؼِ طَ  مـ إكصور فَ رجاًل  أن  ، ظـ احلسـ

َوٓ َتْعَجْؾ }صوص، ؾـزفً: ؾ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بقـفام افؼِ عَ ؾجَ 

ـْ َؿبِْؾ َأْن ُيْؼَه إَِفقَْؽ َوْحُقفُ  افرجول ؿّقامقن ظذ }، وكزفً: {بِوْفُؼْرآِن ِم

 .(3){...افـسوء بام ؾّضؾ اهلل بعَضفؿ ظذ بعض

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.59( فؼه التعامل بني الزوجني )ص1)

 [.31( ]شورة الـساء: 7)

( قال: حدثـا ابن وكقع قال: حدثـا أيب، 797/ 4أخرجه الطزي دم ))تػسره(( ) ضعقف:( 3)

 عن جرير بن حازم، عن احلسن، أن رجاًل من األكصار لطم امرأته...فذكره.

 ضعقف، فقه عؾتان:  وهذا 

 األوىل:  شػقان بن وكقع، ضعقف.

 .ومراشقؾه من أضعف ادراشقل الثاكقة:  احلسن يرويه مرشاًل.  

 قال صقخـا العدوى دم ))تػسره((: مل يصح هلذه اآلية شبب كزول.
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 :وفضوظي زوجفو ذم ادعر بعض إحوديٌ افتل حتٌ ادرأة ظذ

ا ذَ إِ )) بي صذ اهلل عؾقه وشؾم:قال الـ ، قال:، ريض اهلل عـهـ عن أيب هريرة1

 .(2)(1)((عَ جِ رْ ك تَ ت  َح  يُ ؽَ ئِ اَل و ادَ فَ تْ ـَ عَ و، فَ فَ جِ وْ زَ  اَش رَ ؾِ  ةً رَ وجِ فَ مُ  ةُ أَ رْ ادَ  ًِ وتَ بَ 

  :قال ،ريْد ـ حديث أبى شعقد اخلُ 7 

ًْ َأْن تتَزَ  ،، َؾَؼوَل: َهِذِه اْبـَتِلَجوَء َرُجٌؾ بِوْبـٍَي َفُف إَِػ افـ بِلِّ  َج َأَب َؾَؼوَل:  !و 

ؾ   ـُ : َواف ِذي َبَعثََؽ بِوحْلَؼِّ  ))َأضِقِعل أََبوِك((  ًْ ُد َظَؾقِْف َمَؼوَفتََفو، َؾَؼوَف  ،َذفَِؽ ُتَردِّ

ْوِج َظَذ َزْوَجتِفِ  َٓ  ِِن َمو َحؼ  افز  ُج َحت ك خُتِْزَ ْوِج َظَذ !! َأَتَزو  َؾَؼوَل: ))َحؼ  افز 

ًْ  :َزْوَجتِفِ  وَك ـَ : َواف ِذي َبَعثََؽ  ،َؾَؾَحَستَْفو بِِف ُؿْرَحيٌ  َفْق  ًْ ُف((، َؾَؼوَف َمو َأد ْت َحؼ 

ُج َأَبًدا َٓ  ،بِوحْلَؼِّ  َٓ  !!َأَتَزو  ٓ   َؾَؼوَل: )) ـ  إِ (() ُتـْؽُِحقُه ـ   .(3بِنِْذهِنِ

                                                

 (. 1134(، ومسؾم )5191أخرجه البخاري ) متػق عؾقه:( 1)

 ؛ كادرض وكحوه.رشعي( وهذا حمؾه إذا مل يؽن هـاك ماكع  7)

(، 1141(، وابن ِحبان دم ))صحقحه(( )5345رواه الـََّسائي دم ))الؽزى(( ) فقه ضعف:(  3)

( وابن أيب صقبة دم 3521(، والدارقطـي دم ))ُشــه(( )7242واحلاكم دم ))ادستدرك(( )

 (.1279))ادصـف(( )

العبدي،  ََنَارٍ  بن حيقى بن ِحبان، عن كؾفم من ضريق جعػر بن عون: كا ربقعة بن عثامن، عن حمؿد 

 كا أبو شعقد اخُلْدري، به.

و)ربقعة بن عثامن(: روى له مسؾم، وروى عـه مجاعة، ووثؼه ابن معني، وابن ُكَؿْر، وابن شعد،  

 والـََّسائي، واحلاكم. 

 وَذَكره ابن ِحبان دم ))الثؼات((.

= 
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 قْ فَ )) ، عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم قال:، ريض اهلل عـهـ عن أيب هريرة 3

َ  دَ جُ ْس يَ  نْ ا أَ دً َح ا أَ رً آمِ  ًُ ـْ ـُ  َ  ،دٍ َح ِٕ  .(1)((وفَ جِ وْ زَ فِ  دَ جُ ْس تَ  نْ أَ  ةَ أَ رْ ادَ  ُت رْ مَ َٕ

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.( : )صدوق له أوهام1913وقال احلافظ دم التؼريب ) 

 لقس بذاك الؼوي(.أبو ُزْرعة: )إىل الصدق ما هو، وبقـام قال  

 (.74/ 3وقال أبو حاتم: )مـؽر احلديث، ُيؽتب حديثه( )التفذيب  

ن عذ أقل تؼدير، غر أن عؾة هذا اخلز )َنار بن عبد اهلل العبدي الؼقيس  قؾت )أمحد(: فحديثه حُيَسَّ

ل بلس به( وَذَكره ابن ِحبان دم ))الثؼات((  ،َسائي: )مديناددين( فؼد روى عـه راويان. وقال الـَّ 

 وقال: )خيطئ(، وقال ابن ِخَراش: )صدوق(.

 ُيوثَّق من ُمعتَز، خاصة أكه اكػرد هبذا احلديث، ول يـػعه قول الـََّسائي:  ْد ؽَ فحاصل أمره أكه مل يَ  

 ل بلس به( مع تػرده وغرابة ادتن.

 ـفا ضريق أيب هريرة: دم كل ضرقه مؼال، وأحس( 1)

ار دم ))البحر 1147( وابن ِحبان دم ))صحقحه(( )1159أخرجه السمذي دم ))ُشــه(( ) ( والَبزَّ

 (.4773الزخار(( )

 وغرهم من ضرق عن حمؿد بن عؿرو، عن أيب شؾؿة، عن أيب هريرة، مرفوًعا، به. 

 وحمؿد بن عؿرو بن عؾؼؿة متؽؾم فقه بؽالم معروف.

 حديث معاذ، وعائشة، وابن عباس... وغرهم.وقد ُرِوي من 

 ودم كل حديِث واحد من هملء ضعف، فقؽون الؽالم دم احلؽم عؾقه عذ اجتاهني: 

ح بطرقه وصواهده، وهو ما صوبه صقخـا العدوي، حػظه اهلل. األول:  جتاهلا   ُيصحِّ

 ل.يبؼقه دم حقز الضعف، فقؼول: كل ضرقه ضعقػة. وبه أقوالثاين: جتاه ال 
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 :اهلل عؾقه وشؾم قال أن رشول اهلل صذ ،ريض اهلل عـه ،ـ عن أيب هريرة1

(( َٓ  َٓ ٓ  بِنِْذكِِف، َو ٓ   َتْلَذنَ  َيِؾ  فِْؾَؿْرأَةِ َأْن َتُصقَم َوَزْوُجَفو َصوِهٌد إِ ذِم َبقْتِِف إِ

 .(1)((بِنِْذكِفِ 

 قالت: قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم: ، ريض اهلل عـفا عن أم شؾؿةـ 5

 .(2)((يِ ـ  اجلَ  ًِ ؾَ َخ دَ  ،اضٍ و رَ فَ ـْ و ظَ فَ ُج وْ زَ وَ  ًْ وتَ مَ  ةٍ أَ رَ  امْ اَم ي  أَ ))

 

 

 

 

                                                

 (.1774(، ومسؾم )5195أخرجه البخاري ) متػق عؾقه:( 1)

(، وابن أيب 2374(، واحلاكم )1451(، وابن ماجه )1141أخرجه السمذي ) ضعقف:( 7)

ْقد )12173صقبة ) (، والطزاين دم ))الؽبر(( 4973(، وأبو يعذ )1539(، وعبد بن مُحَ

 .وغرهم ،(4327والبقفؼي دم ))ُصَعب اإليامن(( ) ،(37/321)

 عبد اهلل بن عبد الرمحن أيب كرص، عن ُمساِور احِلْؿَري، عن أمه، عن أم شؾؿة، من ضرق عن 

 مرفوًعا، به. 

 وفقه عؾتان:

 (.1/95( واكظر ادقزان )17/173األوىل: ُمساِور، جمفول، وخزه مـؽر. اكظر التفذيب )

 .(35/395الثاكقة:  أمه، جمفولة كذلك.  اكظر هتذيب الؽامل )
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F              e 
 

 

 

 ؟يتحؼؼ كشقز افزوجي بؿَ 

 :إلقك أقوال أهل العؾم دم هذه ادسللة

 ألحـاف:ا

  :قال الؽاشاين

 ،خورجي مـ مـزفف ،ـع كػسفو مـ افزوج بغر حؼأن تَ  :وافـشقز ذم افـؽوح

 .(1بلن خرجً بغر إذكف وؽوبً أو شوؾرت)

 الشافعقة:

 :قال الرشبقـي

َلْن ََيَِد ِمـَْفو إْظَراًوو َوُظبُقًشو َبْعَد  :َؾَؾْق )َطَفَرْت أََموَراُت ُكُشقِزَهو( ؾِْعاًل   ـَ

ًٓ  .ٍػ َوَضاَلَؿِي َوْجفٍ ُفطْ  ـٍ َبْعَد َأْن  :َأْو َؿْق َلْن دُمِقبَُف بَِؽاَلٍم َخِش وَن بِؾٍِغ)ـَ  .(2ـَ

 :احلـابؾة 

  :قال ابن قدامة

 .وهق معصقتفو زوجفو ؾقام َيى فف ظؾقفو مـ حؼقق افـؽوح كشقز ادرأة،

                                                

 (.77/ 1بدائع الصـائع ) (1)

 (.175/ 1مغـي ادحتاج ) (7)
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هي رَ ؽْ ف مُ مورات افـشقز، مثؾ أن يدظقهو ؾال دمقبف، أو دمقبأؾؿتك طفر مـفو  

 .(1متزمي)

 أقوال أهل العؾم ادعارصين:بعض 

 :قال الشقخ ابن عثقؿني

مصدر مضوٌف إػ ؾوظؾف،  (معصقي). (معصقتفو إيوه) ؾقؼقل: وأمو ذظً 

 .ؾقام َيى ظؾقفو مـ حؼقؿف مػعقل ادصدر، أي: معصقتفو افزوَج  (إيوهو)

 .أمو مو ٓ َيى ؾنن ذفؽ فقس بـشقز، وفق رصحً بؿعصقتف 

، (ٓ)ؾؼوفً:  (في ذم افسقق تبقعغٓ  أن تصبحل دَ  أريد مـِؽ )ؾؾق ؿول هلو:  

 .ؾزمفومو يَ 

 .ؾزمفوؾال يَ  (أريد مـِؽ أن تؽقِن خودمي ظـد افـوس)وفق ؿول:  

 ؾؼول: ،ب ادمفػ أمثؾي هلذاثؿ ََضَ  

دظوهو إػ  :يعـل (ر مـفو أموراتف، بلن ٓ دمقبف إػ آشتؿتوعفَ ؾنذا طَ )

 توع ؾلبً، أو أراد أن يستؿتع هو بتؼبقؾ أو ؽره ؾلبً، ؾفذه كوصز.آشتؿ

دمقبف إػ اخلدمي  أهنو فق أبً أن (بلن ٓ دمقبقف إػ آشتؿتوع)وطوهر ؿقفف: 

 (ارؾعل ؾرار)، (اضبخل ضعومل)، (اؽسع ثقيب)ادعروؾي، مثؾ فق ؿول: 

 .(1ؾنن ذفؽ فقس بـشقز)

                                                

 (.97/ 3الؽادم دم فؼه اإلمام أمحد ) (1)
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 قال الشقخ شقد شابق: 

أو امتـوظفو ظـ ؾراصف، أو  ،ي: هق ظصقون افزوج وظدم ضوظتفكشقز افزوج

 .(2خروجفو مـ بقتف بغر إذكف)

 جاء دم  ادوشوعة الػؼفقة:

ْرتَِػوعُ  :افـ ُشقِز ذِم افؾ َغيِ  َأْصُؾ  ِٓ  .ا

ـْ   ُجؾِ َمَعوكِقِف: ِظْصقَوُن ادَْْرَأِة َزْوَجَفو، وَ  َوِم  .َزْوَجتَفُ  َتْرُك افر 

 َوذِم اْصطِاَل 
ِ
وؾِِعق ِي َواحْلَـَوبَِؾِي  -ِح مُجُْفقِر اْفُػَؼَفوء ق ِي َوافش 

: ُهَق ُخُروُج -ادَْوفِؽِ

ـْ َضوَظِي َزْوِجَفوافز    .(3)ْوَجِي َظ

 :وجاء دم ادوشوعة الػؼفقة كذلك

ـَ احْلُُؼقِق  ْوَجِي َوَمو َيت ِصؾ بِِف ِم يـََي َفُف َمَع ا :ُكُشقُز افز  َفو افزِّ
ـِ َسْ  ْفُؼْدَرِة َظَؾقَْفو،ـَ

ـَ ادَْـِْزل بِ  َجوَبِي إَِػ َغْرِ إِْذكِِف، َوَتْرِك انإْ َوَتْرِك اْفُغْسؾ ِظـَْد اجْلَـَوَبِي، َواخْلُُروِج ِم

ْوِجق ِي، َوَهَذا ُمت َػٌؼ َظَؾقِْف َبْغَ إَِػ َؽْرِ َذفَِؽ ِِم و َفُف ِصَؾٌي بِوْفَعاَل  ...اْفِػَراشِ  َؿِي افز 

)افْ 
ِ
 .(4ُػَؼَفوء

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.117/ 17الرشح ادؿتع ) (1)

ـة ) (7)  (.772/ 7فؼه الس 

 (.177/ 37( ادوشوعة الػؼفقة الؽويتقة )3)

 (.77/ 17السابق ) (1)
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ـْ َؿْقفِ  ةَ قَ ؿِ قْ تَ  نُ ابْ  مِ اَل ْش اإلِ  ُخ قْ ُشئَِل َص وَ  ـ  } :َتَعوَػ  فِ َظ ِِت خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه َوافال 

ـ   ُبقُه ـ  ذِم ادََْضوِجِع َواَْضِ ـ  َواْهُجُروُه َوإَِذا ِؿقَؾ } :َتَعوَػ  فِ َؿْقفِ وَ  {َؾِعُظقُه

 .{َواهلل ُ باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبِرٌ } :َتَعوَػ  فِ إَػ َؿْقفِ  {اْكُشُزوا َؾوْكُشُزوا

ـْ َذاَك؟  ُ َفـَو َصقُْخـَو َهَذا افـ ُشقُز ِم  ُيبَغِّ

 . َربِّ اْفَعودَِغَ احْلَْؿُد هللِِ َفلََجاَب:

ِِت }:َتَعوَػ  فِ ذِم َؿْقفِ  (افـ ُشقزُ ) ـ  ذِم وافال  ـ  َواْهُجُروُه ـ  َؾِعُظقُه  خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه

ـْ َزْوِجَفو َؾتَـِْػَر َظـْفُ  {ادََْضوِجعِ  َٓ ُتطِقُعُف إَذا َدَظوَهو  ،ُهَق َأْن َتـُْشَز َظ  ٌُ بَِحقْ

ـْ َمـِْزفِِف بَِغْرِ إْذكِفِ  ،فِْؾِػَراشِ  َوَكْحِق َذفَِؽ ِِم و ؾِقِف اْمتِـَوٌع َظام  ََيُِى  ...َأْو خَتُْرُج ِم

ـْ َضوَظتِِف)  .(1َظَؾقَْفو ِم

أو  ومبوًح  أة يتحؼؼ إن ضؾى مـفو افزوج أمًراأن كشقز ادر :ل األمرفحاص

 ام.رمرتؽبي حل تؽقن كوصزةؾ ،تعسض أو تتـعؾ ،عؾفوذم مؼدورهو ؾِ  و،واجبً 

عؾ أمر مؽروه أو ى مـفو ؾؾَ ضَ  نْ فؽقكف إِ  :إمر بودبوح وافقاجى وؿد ؿقدُت 

 قؾقؼ.وبوهلل افت .فطوظي ذم ادعروفا ٕنحرام  ؾال تطقعف: 

 

 

 

                                                

 (.11/711( جمؿوع الػتاوى )1)
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 ؟ِمـ يؽقن افـشقز

وؿد  ،افزوجمـ وؿد يؽقن  ،زوجيافمـ ؽقن يؾؼد  ،وافـشقز خيتؾػ ؾوظؾف

 .يؽقن مـ افزوجغ ـؾقفام

 ًٓ  مـ افزوجي:ؿد يؽقن  -أو

ـ  ذِم ادََْضوِجِع } :ؿول تعوػ ـ  َواْهُجُروُه ـ  َؾِعُظقُه ِِت خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه َوافال 

ـ  َؾنِ  ُبقُه بًِراَواَْضِ ـَ وَن َظؾِق و  ـَ ـ  َشبِقاًل إِن  اهلل َ    .(1){ْن َأَضْعـَُؽْؿ َؾاَل َتبُْغقا َظَؾقِْف

  ؿد يؽقن افـشقز مـ افزوج: -ثوكقًو

ـْ َبْعؾَِفو ُكُشقًزا َأْو إِْظَراًوو َؾاَل ُجـَوَح } ؿول اهلل تعوػ: ًْ ِم َوإِِن اْمَرَأٌة َخوَؾ

ح  َوإِْن َظَؾقِْفاَم َأْن ُيْصؾَِحو بَ  َْكُػُس افش  ْٕ ِت ا ْؾُح َخْرٌ َوُأْحرِضَ قْـَُفاَم ُصْؾًحو َوافص 

وَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا ـَ  .(2){حُتِْسـُقا َوَتت ُؼقا َؾنِن  اهلل َ 

 :ؿد يؽقن مـ افزوجغ -ثوفثًو

ـْ  } :ؿول تعوػ ـْ َأْهؾَِفو  َوإِْن ِخْػتُْؿ ِصَؼوَق َبقْـِِفاَم َؾوْبَعثُقا َحَؽاًم ِم َأْهؾِِف َوَحَؽاًم ِم

وَن َظؾِقاًم َخبًِرا  ـَ  .(1){إِْن ُيِريَدا إِْصاَلًحو ُيَقؾِِّؼ اهلل ُ َبقْـَُفاَم إِن  اهلل َ 

                                                

 .[31]الـساء:  (1)

 [.174]الـساء: ( 7)
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 مـ صقر كشقز ادرأة 

 ، هؾ ُيَعد كشقًزا؟ـ ظدم تؽقـفو مـ كػسفو مـ ؽر ظذر 1

 :غؿقف ادسلفي ظذهذه هؾ افعؾؿ ذم ؾػ أاختَ 

  .ع ظـ اجلامع بدون ظذرـافؼقل إول: ٓ َيقز فؾؿرأة أن تت

 أدلتفم:

 :ـةمن الس   -أوًل 

َم: َقاَل َرُشوُل اهللِ ُه، َقاَل: َعـْ ْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ ـ عَ  1  َصذَّ اهللُ َعَؾقِْه َوَشؾَّ

ُجُؾ اْمرَ )) ًْ َؾبَوَت َؽْضبَوَن َظَؾقَْفو ،َأَتُف إَِػ ؾَِراِصفِ إَِذا َدَظو افر  َفَعـَتَْفو  ،َؾَلَب

  .(2)((ئَِؽُي َحت ك ُتْصبَِح ادَاَل 

 ،أهنو إن دظوهو زوجفو فؾجامع، وَل يؽـ فدهيو ظذر وجه الدللة دم احلديث:

 .اتؽقن آثؿي وظوصقي وكوصزً  -وامتـعً

 .(3راصف فغر ظذر ذظل)دفقؾ ظذ حتريؿ امتـوظفو مـ ؾ :قال الـووي

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .[35]الـساء:  (1)

 (.1134(، ومسؾم )3732أخرجه البخاري ) متػق عؾقه:( 7)

 (.2/ 17( رشح الـووي عذ مسؾم )3)
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َم:َقاَل َرُشوُل اهللِ َصذَّ اهللُ يِلٍّ َقاَل:َضْؾِق ْبِن عَ  نْ ـ عَ 7  ُجُؾ ))  َعَؾقِْه َوَشؾَّ إَِذا افر 

ًْ َظَذ افتـ  قرِ  ،َدَظو َزْوَجتَُف حِلَوَجتِفِ  وَك ـَ   .(1)((َؾْؾتَْلتِِف َوإِْن 

 :وإلقك أقوال الػؼفاء

 ادالؽقة:

 قال الدردير:

ـْ افط وَظِي اْفَقاِجبَيِ  :افـ ُشقزُ   ْشتِْؿتَوَع ِهَو) :اخْلُُروُج َظ
ِٓ َلْن َمـََعتُْف ا  .(2ـَ

  قال اخلريش:

 َأْو اْشتِْؿتَوٍع)
ٍ
ـْ َضوَظتِِف بَِؿـِْع َوْطء ًْ َظ   .(3َخَرَج

                                                

(، 1/73(، وأمحد )4977(،  والـََّسائي دم ))الؽزى(( )1147أخرجه السمذي ) ضعقف:( 1)

 .وغرهم، (12177(، وابن أيب صقبة )1145وابن ِحبان )

 به. ،عن ققس بن َضْؾق، عن أبقه ضؾق بن عيل، مرفوًعاضرق  من 

؛ فؼد َضعَّػه غر واحد من العؾامء:  (ققس)و   ضعقف عذ الراجح لديَّ

 قال ابن أيب حاتم: شللُت أيب وأبا زرعة عـه، فؼال: لقس ممن تؼوم به حجة.

 لـا َقبول خزه. وقال الشافعي: قد شللـا عن ققس بن ضؾق، فؾم كجد َمن َيعرفه بام يؽون

 وقال اإلمام أمحد: ضعقف.  

. اكظر هتذيب التفذيب  وقال ابن َمعني: لؼد َأْكَثَر الـاُس دم ققس، وإكه ل حُيتج بحديثه

(4/399.) 

 (.313/ 7( الرشح الؽبر)7)

 (.2/ 1( رشح خمترص خؾقل )3)
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  اجب:احلقال ابن 

 .(1وع)ع افَقْطء َأو آشتؿتـْ مَ  ، وهقي بوفـشقزوتسؼط افـػؼ

 عقة:الشاف 

 قال الرشبقـي:

، حقٌ ٓ ظذر، ع، وفق ؽر اجلاموعافزوج مـ آشتؿت بؿـعفو وًض صؾ أيَي و

  .(2)ٓ َمـْعفو فف مـف

  :احلـابؾة

 قال البفويت:

ـَ   ـُْف ِم ـَتُْف ِمـُْف( َأْي  )َأْو ََلْ ُتَؽِّ  َأْو َمؽ 
ِ
ْشتِْؿتَوِع(  :اْفَقْطء ِٓ  )ُدوَن َبِؼق ِي ا

ِ
اْفَقْطء

وْفُؼبْ  ْ ـَ ِة )َأْو ََل ًْ َمَعُف ذِم ؾَِراِصِف( ؾَ  َؾِي َوادُْبَوَذَ َو ََلْ ُتْسؾِْؿ َكْػَسَفو  :اَل َكَػَؼَي هَلَوَتبِ هَن 
ِٕ

( قَؿ افت وم 
  .(3افت ْسؾِ

  قال ابن قدامة:

و و، َل تستحؼ صقئً وـذفؽ إن أمؽـتف مـ آشتؿتوع، ومـعتف اشتؿتوظً 

  .(1فذفؽ)

                                                

 (.337( جامع األمفات ) 1)

 (.133/ 7( اإلقـاع دم حل ألػاظ أيب صجاع )7)

 .(123/ 5( كشاف الؼـاع )3)
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 :قال ابن حزم

رة أن ٓ يؿـعو افسقد وافزوج اجلامع متك دظومهو، ي واحلُ مَ ض إَ رْ وؾَ  مسلفي:

 .ضرْ و، أو مريضي تتلذى بوجلامع، أو صوئؿي ؾَ مو َل تؽـ اددظقة حوئًض 

  .(2ؾنن امتـعً فغر ظذر، ؾفل مؾعقكي) 

 قال ابن تقؿقة:

 ؿْ تَ ْس يَ  نْ و أَ فَ قْ ؾَ ظَ  ؾِ ُج ؾر  فِ وَ 
ْ فَ ـْ مِ  عَ تِ ـْ  و َمتَك َصوَء، َمو ََل َيرُض  ِهَو، َأْو َيْشَغَؾَفو َظ

َذفَِؽ) ـَ ـَُف    .(3َواِجٍى. َؾقَِجُى َظَؾقَْفو َأْن ُتَؽِّ

ْشاَلِم َصقْ   َك لِ َذ ُشئَِل كَ وَ  ـْ َرُجٍؾ َفُف َزْوَجٌي َتُصقُم افـ َفوَر  - َرمِحَُه اهللُ  -ُخ اإْلِ َظ

قَْؾ  ُجُؾ إَػ  ،َوَتُؼقُم افؾ  ؾ اَم َدَظوَهو افر  ـُ ُم َصاَلَة افؾ قِْؾ  ،ؾَِراِصِف َتْلَبك َظَؾقْفِ  َو َوُتَؼدِّ

ْوِج   َؾَفْؾ ََيُقُز َذفَِؽ؟ !!َوِصقَوَم افـ َفوِر َظَذ َضوَظِي افز 

َػوِق ادُْْسؾِِؿغَ  َفلََجاَب: َبْؾ ََيُِى َظَؾقِْف َأْن ُتطِقَعُف إَذا َضَؾبََفو  . َٓ َيِؾ  هَلَو َذفَِؽ بِوتِّ

 َوَذفَِؽ َؾْرٌض َواِجٌى َظَؾقَْفو.  ،اشِ إَػ اْفِػرَ 

عٌ  و ِؿقَوُم افؾ قِْؾ َوِصقَوُم افـ َفوِر َؾتََطق  ُم ُمْمِمـٌَي افـ وؾَِؾَي َظَذ  ،َوَأم  َؾَؽقَْػ ُتَؼدِّ

 ؟!اْفَػِريَضيِ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .(774/ 4( ادغـي )1)

 (.125/ 9( ادَُحذَّ )7)

 (.173( السقاشة الرشعقة )3)



 

 

 النشوز وطرق عالجه 21

 

ٌِ اف ِذي َرَواُه  ، َظَؾقِْف َوَشؾ ؿَ ك َؿوَل افـ بِل  َصذ  اهللُ َحت    اْفُبَخوِري  ذِم احْلَِدي

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،َوُمْسؾِؿٌ  َٓ َيِؾ  فِْؾَؿْرَأِة )) َظَؾقِْف َوَشؾ َؿ َؿوَل: َصذ  اهللُ َأن  افـ بِل   ،َظ

ٓ  بِنِْذكِفِ  َٓ َتْلَذَن ذِم َبقْتِِف إ ٓ  بِنِْذكِِف َو  ((.َأْن َتُصقَم َوَزْوُجَفو َصوِهٌد إ

ـُ َموَجفْ وَ  َوَرَواُه َأُبق َداُودَ   و اْب مُهَ َٓ َتُصقُم اْمَرَأٌة َوَزْوُجَفو ))َوَفْػُظُفْؿ:  ،َوَؽْرُ

ـْ َؽْرِ َرَمَضونَ  ٓ  بِنِْذكِفِ  -َصوِهٌد َيْقًمو ِم  ((.إ

وَن افـ بِل  َصذ  اهللُ َؾنِذَ   ـَ ًظوا  َم َظَذ ادَْْرَأِة َأْن َتُصقَم َتَطق  ا إذَ  ، َظَؾقِْف َوَشؾ َؿ َؿْد َحر 

ٓ  بِنِْذكِفِ  وَن َزْوُجَفو َصوِهًدا إ ْقِم َبْعَض َمو ََيُِى َفُف َظَؾقَْفو ،ـَ َؾَؽقَْػ ، َؾتَْؿـَُع بِوفص 

 ًْ  ؟!َيُؽقُن َحوهُلَو إَذا َضَؾبََفو َؾوْمتَـََع

ِحقَحْغِ   ـِ َوذِم افص  ُجُؾ ادَْ )) : َظَؾقِْف َوَشؾ ؿَ افـ بِلِّ َصذ  اهللُ  : َظ ْرأََة إَػ إَذا َدَظو افر 

 ًْ  ((.َفَعـَتَْفو ادَْاَلئَِؽُي َحت ك ُتْصبَِح  ،ؾَِراِصِف َؾَلَب

 َشوِخًطو َظَؾقَْفو َحت ك ُتْصبَِح ))َوذِم َفْػٍظ:  
ِ
اَمء وَن اف ِذي ذِم افس  ـَ   ٓ  ((.إ

وحِلَوُت َؿوكِتَوٌت َحوؾَِظوٌت فِْؾَغقِْى باَِم } َتَعوَػ: َوَؿْد َؿوَل اهللُ    .{َحِػَظ اهلل ُ َؾوفص 

وحِلَيُ   تِل َتُؽقُن  :َؾودَْْرأَُة افص   ُمَداِوَمًي َظَذ َضوَظِي َزْوِجَفو.  :َأْي  (َؿوكِتَيً )ِهَل اف 

ـْ إَجوَبتِِف إَػ اْفِػَراشِ  ًْ َظ ًْ َظوِصقًَي َكوِصَزةً  ،َؾَؿتَك اْمتَـََع وَك وَن َذفَِؽ ُيبِقُح  .ـَ ـَ َو

و َهَ اَم َؿوَل  :َفُف ََضْ ـ  }َتَعوَػ:  ـَ ـ  َواْهُجُروُه ـ  َؾِعُظقُه ِِت خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه َوافال 

ـ  َشبِقاًل  ـ  َؾنِْن َأَضْعـَُؽْؿ َؾاَل َتبُْغقا َظَؾقِْف ُبقُه  .{ذِم ادََْضوِجِع َواَْضِ

ْوِج  َأْوَجُى  - َوَرُشقفِفِ  ادَْْرَأِة َبْعَد َحؼِّ اهللِ َوَفقَْس َظَذ   ـْ َحؼِّ افز   !!ِم
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ـًْ آِمًرا )) :َظَؾقِْف َوَشؾ ؿَ  اهلل َحت ك َؿوَل افـ بِل  َصذ    ـُ ََحد أحًداَفْق  ِٕ  ،َأْن َيْسُجَد 

ََمْرُت  ِف َظَؾقَْفو ْن َتْسُجدَ أ ادَْْرَأَة َ  َٕ  ((.فَِزْوِجَفو: فِِعَظِؿ َحؼِّ

َجوَل َُيَوِهُدوَن َأن  افـَِّسوَء ُؿؾْ ،  َظَؾقِْف َوَشؾ ؿَ َوَظـُْف َصذ  اهللُ   ـَ َفُف: إن  افرِّ

ُؿقَن َوَيْػَعُؾقنَ  َٓ َكْػَعُؾ َذفَِؽ  ،َوَيتََصد  ـُ  ـ  )) :َؾَؼوَل  !!َوَكْح ـُ ـُ ؾِْعِؾ إْحَدا ُحْس

َة َبْعؾَِفو ((َيْعِدُل َذفَِؽ  ًْ ُمَعوَذَ و ،َأْي: َأن  ادَْْرأََة إَذا َأْحَسـَ َن َذفَِؽ ُمقِجبًو ـَ

ـْ َؽْرِ َأْن َتْعَؿَؾ َمو وَ فِِرَوو اهللِ َراِمِف هَلَو: ِم ـْ َجوِل. َواهلُل إِ  .(1) َأْظَؾؿُ خَيْتَص  بِوفرِّ

ـْ َكْػِسَفو إَذا َضَؾبََفو؟ -َرمِحَُه اهللُ  -َوُشئَِل  ْوِج إَذا َمـََعتُْف ِم  َظام  ََيُِى َظَذ افز 

َٓ َيِؾ  هَلَو افـ ُشقزُ احْلَْؿُد هللِِ َفلََجاَب: َٓ َتْـَُع َكْػَسَفو ِمـْفُ  ،َظـْفُ  ،   .َو

ْت َظَذ َذفَِؽ   ًْ ِمـُْف َوَأرَص  ٍح  ،َبْؾ إَذا اْمتَـََع ًبو َؽْرَ ُمَزِّ َهَو ََضْ َٓ  ،َؾَؾُف َأْن َيرْضِ َو

َٓ َؿْساًم َتْس   .(2)تَِحؼ  َكَػَؼًي َو
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 .دامً ذم افبقً ، مود كوصًزا بؿجرد امتـوظفو ظـ اجلامععَ ٓ تُ  افؼقل افثوِن:

 :إفقؽ أؿقال أهؾ افعؾؿ و

 بعض األحـاف:

 :قال اإلمام أمحد الغزي احلـػي

ـَ   َو َفْق َموَكَعتُْف ِم هَن 
ِٕ  

ِ
ـْ َكوِصَزًة) ،اْفَقْطء  .(1ََلْ َتُؽ

 قال ابن عابدين:

و. وؿول بعضفؿ: ٓ ئفو ـرهً ضْ وبؼدرتف ظذ وَ  ،بؿـزل افزوج ده ذم افناجق  ؿَ 

وهذا يشر إػ  .ـ يستحلوافثوِن وجقف ذم حؼ مَ  .و كوصزة. اهـكػؼي هلو: ٕهن

  .(2)شوئحوِن .بوٓتػوقذم مـزهلو كشقز أن هذا ادـع 

 :افراجح

وهق ؿقل مجفقر أهؾ  ،افؼقل إولهق  -واهلل أظؾؿ -افذي يسجح يل

ـلن  :و فغر ظذر مؼبقلأن ادرأة إن مـعً زوجفو مـ مجوظف، أي: افعؾؿ

، ؾفل آثؿي مرتؽبي حلرام، مريضي أو  صوئؿي صقم ؾريضيأو حوئَضو تؽقن 

  .ظؾؿأواهلل   وهك ذم هذه احلوفي كوصز بال ريى،

 

                                                

 (.754/ 1( الدر ادختار)1)

 (.3/524( حاصقة ابن عابدين )7)
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 ؟كشوًزاعدم السػر مع زوجفا )بدون عذر( هل يعتز ـ 7

 دم ادسللة خالف بني الػؼفاء:

 :وبقان الراجح من األقوال ،لقك صورة هذا اخلالف وشببهإو

هل  ،مع زوجفامن غر عذر عن السػر ـاع ادرأة ؾف أهل العؾم دم امتاختَ 

 :قولنيعذ  -أو لكشوًزا  ُيَعد

 .كشقًزا دعَ رهو معف مـ ؽر ظذر يُ ظدم شػ األول:  ؼولال

، ومذهى ادوفؽقي وافشوؾعقي ض إحـوفوهؿ بع ،وهق ؿقل اجلؿفقر 

  .واحلـوبؾي

 :لقك أقواهلمإو

 :قال الرسخيس

ًِ  :)َؿوَل(  َل َمَعُف إَػ َمـِْزفِِف َأْو إَػ  َوإَِذا َتَغق بَ ًْ أَْن َتتََحق  ـْ َزْوِجَفو، َأْو َأَب ادَْْرَأُة َظ

ـْ اْفُبْؾَدانِ  ٌُ ُيِريُد ِم َو َكوِصَزةٌ  :َوَؿْد َأْوَؾوَهو َمْفَرَهو ،َحقْ هَن 
ِٕ َٓ  ،َؾاَل َكَػَؼَي هَلَو:  َو

 .َكَػَؼَي فِؾـ وِصَزةِ 

ْحبَيِ  َتَعوَػ َأمَ َؾنِن  اهللَ    :بَِؼْقفِِف َتَعوَػ  -َر ذِم َحؼِّ افـ وِصَزِة بَِؿـِْع َحظَِّفو ذِم افص 

ـ  ذِم ادََْضوِجعِ }  .{َواْهُجُروُه

َن  احْلَظ  ذِم   ِٕ َْوَػ:  ْٕ َؾَذفَِؽ َدفِقٌؾ َظَذ َأك ُف ُتْـَُع ـَِػوَيتََفو ذِم افـ َػَؼِي بَِطِريِؼ ا

ْحبَِي هَلاَُم َوذِم  يً افص    . افـ َػَؼِي هَلَو َخوص 
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ْوِج َوَتْػِريِغَفو َكْػَسَفو  َو إك اَم َتْستَْقِجُى افـ َػَؼَي بِتَْسؾِقِؿَفو َكْػَسَفو إَػ افز  هَن 
ِٕ َو

فِ    .دََِصوحِلِ

ـْ َذفَِؽ َصوَرْت َطودَِيً  ًْ ِم وَن ُيقِجُى افـ َػَؼَي  ،َؾنَِذا اْمتَـََع ـَ ًْ َمو  َت هَلَو َوَؿْد َؾق 

 .َؾاَل َكَػَؼَي هَلَو ،بِوْظتِبَوِرهِ 

ْيٍح   ؿْ  :َؾِؼقَؾ  َؾَؼوَل: َكَعْؿ.  ؟َهْؾ فِؾـ وِصَزِة َكَػَؼيٌ : َوِؿقَؾ فُِؼَ ـْ  ؟ـَ َؿوَل: ِجَراٌب ِم

َٓ َكَػَؼَي هَلَو)  .(1ُتَراٍب. َمْعـَوُه: 

 :ادالؽقة

 :قال الدردير

ـْ َكَشَزْت( َأْي )َوَوَظَظ( افز    ـْ َضوَظتِفِ  :ْوُج )َم ًْ َظ  ،بَِؿـِْعَفو افت َؿت َع ِهَو ،َخَرَج

َٓ ََيُِى ُخُروُجَفو فَ   .(2)فُ َأْو ُخُروِجَفو باَِل إْذٍن دََِؽوٍن 

  :جاء دم اددوكة

ًْ َأْن خَتُْرَج َمَع َزْوِجَفو إَػ َبَؾدٍ َؿوَل ُبَؽْرٌ  َٓ َأَرى اْمَرَأًة أََب ٓ  َكوِصَزةً  -: َو  .(3)إ
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 قال ابن حجر اهلقتؿي:

َٓ َظَذ َوْجِف   ) ًْ ـِ )َوَفْق( )َخَرَج اْفبََؾِد باَِل إْذكِِف )فِِزَيوَرٍة(  افـ ُشقِز )ذِم َؽقْبَتِِف( َظ

َْوَجِف. ْٕ َٓ َأْجـَبِلٍّ َأْو أَْجـَبِق ٍي َظَذ ا  فَِؼِريٍى، 

وِرِح، َوَتبَِعُف َصقُْخـَو َوَؿِضق ُي افت ْعبِِر ُهـَو بِوفْ   اَلِم افش  ـَ َْهِؾ اْفَقاؿِِع ذِم  ْٕ َؼِريِى َوبِو

ِح َمـَْفِجفِ  ِه. -ذِم َذْ َٓ َؾْرَق َبْغَ ادَْْحَرِم َوَؽْرِ ُف   َأك 

ْوضِ   ِح افر  ِقِّ بِودََْحوِرِم، َوَتبَِعُف ذِم َذْ ـَ ْر ـ  َؿِضق َي َتْعبِِر افز 
 َتْؼقِقُدهُ  -َفؽِ

 بِودَْْحَرِم، َوُهَق ُمت ِجٌف.

َٓ َيُؽقَن ذِم َذفَِؽ ِريبٌَي بَِقْجٍف ؾِقاَم َيْظَفُر.  ِط َأْن  ـْ ُذـَِر، بَِؼْ َ
ِعقَوَدٍة دِ ـَ  )َوَكْحِقَهو( 

َٓ ُيَعد  ُكُشقًزا ُظْرًؾو.  َك ُف 
ِٕ  )ََلْ َتْسُؼْط( ُمَمهُنَو بَِذفَِؽ: 

ـَ اخْلُُروِج َؿبَْؾ َشَػِرِه، َأْو ُيْرِشْؾ هَلَو بِودَْـِْع َوَطوِهٌر أَن  حَمَؾ  َذفَِؽ   َمو ََلْ َيْؿـَْعَفو ِم

(1 .) 

 قال ادطقعي: 

َ  ،ادرأة كػسفو إػ زوجفو ًِ ؿَ ؾ  إذا َش  ؾفو إػ ؼْ مـ آشتؿتوع هو وكَ  ـَ ؽ  وَت

 .وجبً كػؼتفو :حقٌ يريد، ومهو مـ أهؾ آشتؿتوع ذم كؽوح صحقح

َخَطَى  جوبر، ريض اهلل ظـف، أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿدِو َرَوى  

 َس  افـِّ ذِم  قا اهللَ ؼُ ات  )) :ؾؼول ،افـوس
ِ
ُ ذْ َخ أَ  ؿْ ؽُ ك  نِ ؾَ  :وء ، اهللِ  يِ وكَ مَ لَ بِ  ـ  قهُ ُت

                                                

 (.337/ 4( حتػة ادحتاج )1)
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 ؽَ بِ  ـ  فُ وَج رُ ؾُ  ؿْ تُ ؾْ ؾَ حْ تَ اْش وَ 
 وَ  ـ  فُ ؿُ زْ ؿ رِ ؽُ قْ ؾَ ظَ  ـ  هَلُ ، وَ اهللِ  يِ ؿَ ؾِ

 ـ  ُتُ قَ ْس ـِ

 ((.وِف رُ عْ ودَ بِ 

أو ذم  ،مـ اشتؿتوع دون اشتؿتوع ًْ ـَ ؽ  أو مَ  ،وإن امتـعً مـ تسؾقؿ كػسفو 

َل دمى افـػؼي ٕكف َل يقجد افتؿؽغ افتوم  دون بؾد: مـزل دون مـزل أو ذم بؾد

  .(1ؾؾؿ دمى افـػؼي)

 :قال ابن قدامة

ؾراصف، أو خرجً مـ مـزفف بغر إذكف، أو امتـعً مـ  ؾؿتك امتـعً مـ

ـِ آ ؾال كػؼي هلو وٓ شؽـك، ذم  :مثؾفو، أو مـ افسػر معف كتؼول معف إػ مسؽ

بل، ومحود، وموفؽ، وإوزاظل، عْ مـفؿ افش   ،ؿقل ظومي أهؾ افعؾؿ

 .ثقر وافشوؾعل، وأصحوب افرأي، وأيب

 .ؿ: هلو افـػؼيؽَ وؿول احلَ  

تٍ بلن ؿ، وفعؾف َي ؽَ ا خوفػ همٓء إٓ احلَ وؿول ابـ ادـذر: ٓ أظؾؿ أحدً  

 .(2سؼط مفرهو، ؾؽذفؽ كػؼتفو)كشقزهو ٓ يُ 
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 َوَدَخَؾ ِهَو ةَ قَ ؿِ قْ تَ  نُ ابْ  مِ اَل ْش اإلِ  ُخ قْ َوُشئَِل َص 
َج بِوْمَرأَةٍ ـْ َتَزو  َوُهَق ُمْستَِؿرٌّ ذِم  ،َظؿ 

 افـ َػَؼِي َوِهَل َكوِصٌز. 

ـْ َؽْرِ إْذِن افز    ْوِج. ُثؿ  إن  َوافَِدَهو َأَخَذَهو َوَشوَؾَر ِم

 َؾاَمَذا ََيُِى َظَؾقِْفاَم؟

ْوِج احْلَْؿُد هللِِ َفلََجاَب:  ُر َظَذ َذفَِؽ.  ،، إَذا َشوَؾَر ِهَو بَِغْرِ إْذِن افز  َؾنِك ُف ُيَعز 

وَن افت َخؾ ُػ ُيْؿؽِـَُفو ـَ ْوَجُي إَذا  ُر افز  َٓ َكَػَؼَي هَلَو  .َوُتَعز  ـْ ِحِغ َشوَؾَرْت. َوَاهلُلَو  ِم

 .(1َأْظَؾُؿ)

  و.فقس فؾزوج افسػر بزوجتف بغر رووهو مطؾؼً  :افؼقل افثوِن

 .إحـوف يوهق ؿقل بعض متلخر

 :قال ابن عابدين

أكف فقس فف افسػر  -ور وأيب افؾقٌػ  أيب افؼوشؿ افص   :غر ظـ افػؼقفَ ـِ ثؿ ذُ 

ؾؽقػ  ،فػسود افزمون ٕهنو ٓ تلمـ ظذ كػسفو ذم مـزهلو :و بال رووهومطؾؼً 

وأكف رصح ذم ادختور بلن ظؾقف افػتقى. وذم ادحقط أكف  !؟إذا خرجً

ادختور. وذم افقفقاجلقي أن جقاب طوهر افروايي ـون ذم زموهنؿ، أمو ذم زموكـو 

 .(2)الف احلؽؿ بوختالف افعك وافزمونؾف مـ بوب اختعْ وؿول: ؾجَ  .ؾال

                                                

 (.729/ 37( جمؿوع الػتاوى )1)

 (.114/ 3( حاصقة ابن عابدين )7)
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 وجفة هذا الؼول:

إن ادرأة ٓ  :ؾؼوفقا ،ؿ ظذ ادصؾحي وادػسدةا رأهيقْ ـَ ذا افؼقل بَ افؼوئؾقن ه

 !؟ؾؽقػ ذم افسػر و،توم   وتلمـ ظذ كػسفو ذم بقتفو أموكً 

 الراجح دم ادسللة

بعد افبحٌ ذم هذه ادسلفي يسجح يل أن ادرأة ٓ َيقز هلو أن تتـع مـ افسػر 

 .مع زوجفو

كػسفو  شك ظذ، أو خَت ٓ يؽقن هذا افسػر ؾقف َضر ظؾقفوبؼط أن  

  .ومؽروهً 

ـَ دؼْ أو تؽقن ظـد افعَ   ،ضً ظؾقف ظدم كؼؾفو مـ بؾدهوؿد اصَس  توب(ى افؽِ تْ )

 .وٓ تؽقن كوصًزا ،و ظـد ذفؽ ذضفوؾؾف  .ؼ ظذ ذفؽاؾَ ووَ 

هر مـ أهؾ ، ؾال َيقز ظـد اجلامذظل أمو امتـوظفو بدون شبى وٓ موكع 

 .وبوهلل افتقؾقؼ .افعؾؿ
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 ؟اُيعد كشوزً  ،لغر رضورة -بقتفا بدون إذن زوجفا ـ خروج ادرأة من 3

 :د من الـشوز عـد عامة أهل العؾمعَ يُ  ،كعم

 .[33]األحزاب:  {َوَقْرَن دِم ُبقُوتُِؽنَّ } :قال تعاىل 

 :قال الؼرضبي

َييِ  ْٔ ًِ  :َمْعـَك َهِذِه ا َْمُر بُِؾُزوِم اْفبَقْ ْٕ  .ا

َطوُب فِ   وَن اخْلِ ـَ  افـ بِلِّ َوإِْن 
ِ
ـ  ؾِقِف  ، َظَؾقِْف َوَشؾ ؿَ َصذ  اهللُ  ـَِسوء ُه َؾَؼْد َدَخَؾ َؽْرُ

 بِودَْْعـَك. 

 
ِ
يَعُي َضوؾَِحٌي بُِؾُزوِم افـَِّسوء ِ قَْػ َوافؼ  ـَ  ،

ِ
َهَذا َفْق ََلْ َيِرْد َدفِقٌؾ خَيُص  مَجِقَع افـَِّسوء

  ٓ ـِ اخْلُُروِج ِمـَْفو إِ ْكؽَِػوِف َظ ِٓ ، َوا ـ  وَرٍة، َظَذ مَ ُبقُقَتَ َم ذِم َؽْرِ فرَِضُ و َتَؼد 

 .(1)َمْقِوعٍ 

 :ادسللةهذه لقك أقوال أهل العؾم دم إو

 :األحـاف

  .)خورجي مـ بقتف بغر حؼ( وهل افـوصزة حتك تعقدو جوء ذم افدر ادختور:

أمو ذم  .بودعـك افؼظل :وهل افـوصزة( أي) :ؿقفف :ؿول ابـ ظوبديـ صورًحو

 .(2وصقي ظذ افزوج ادبغضي فف)افؾغي ؾفل افع

                                                

 (.129/ 11( تػسر الؼرضبي )1)

(7( )3 /524.) 
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 :ادالؽقة

 :قال الدردير

ـْ َكَشَزْت( َأْي   ْوُج )َم ـْ َضوَظتِفِ  :)َوَوَظَظ( افز  ًْ َظ  ،بَِؿـِْعَفو افت َؿت َع ِهَو ،َخَرَج

َٓ ََيُِى ُخُروُجَفو َفُف)  .(1َأْو ُخُروِجَفو باَِل إْذٍن دََِؽوٍن 

 :الشافعقة

 :قال الرميل

ـْ َبقْتِِف( َأْي )َواخْلُرُ   ـْ حَمَؾٍّ َريِضَ بِنَِؿوَمتَِفو بِفِ  :وُج ِم ًَ َأبِقَفو ،ِم  ،َوَفْق َبقْتََفو َأْو َبقْ

اَم ُهَق َطوِهرٌ  وَن َؽوئِبًو ،َوَفْق فِِعقَوَدةٍ  ،ـَ ـَ ِِت )باَِل إْذٍن( ِمـْفُ  ،َوإِْن  ْٔ َٓ  بِتَْػِصقؾِِف ا َو

ِـّ ِرَووهُ   .(2)ِظْصقَونٌ  -َط

 .(3)رج مـ بقتفو إٓ بنذكفوٓ خَت  :يقال ادطقع

 :احلـابؾة 

 :قال ابن قدامة

ؾؿتك امتـعً مـ ؾراصف، أو خرجً مـ مـزفف بغر إذكف، أو امتـعً مـ 

ـِ  ؾال كػؼي هلو وٓ شؽـك، ذم  :أو مـ افسػر معف مثؾفو آكتؼول معف إػ مسؽ

                                                

 (.7/511( الرشح الصغر )1)

 (.774/ 2( َناية ادحتاج)7)

 (.117/ 14( ادجؿوع )3)



 30 النشوز وطرق عالجه 

، بل، ومحود، وموفؽ، وإوزاظلعْ مـفؿ افش   ،ؿقل ظومي أهؾ افعؾؿ

 .(1ثقر) وافشوؾعل، وأصحوب افرأي، وأيب

ٓ  بِنِْذكِِف، َأْو بِنِْذِن  :قال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة  ـْ َمـِْزفِِف إ َٓ خَتُْرُج ِم َو

وِرِع)  .(2افش 

ـْ َرُجٍؾ َفُف َزْوَجٌي َأْشَؽـََفو َبْغ َكوٍس مَ  - َتَعاىَل َرمِحَُه اهللُ  -َوُشئَِل   ،قَس وجِ ـَ َظ

ـِ اْفَػَسودِ َوُهَق خَيْرُ  .  ،ُج ِهَو إَػ اْفُػُرِج َوإَِػ َأَموـِ ـَ  َوُيَعوِذُ ُمْػِسِدي

 .
ِ
قء ـِ افس  ـْ َهَذا ادَْْسَؽ  َؾنَِذا ِؿقَؾ َفُف: اْكتَِؼْؾ ِم

ْؽـَك.   َؾقَُؼقُل: أََكو َزْوُجَفو َويِل احْلُْؽُؿ ذِم اْمَرَأِِت َويِل افس 

 َؾَفْؾ َفُف َذفَِؽ؟

 . َربِّ اْفَعودَِغَ ْؿُد هللِِاحْلَ  َفلََجاَب:

ٌُ َصوءَ   ـََفو َحقْ
ٌُ َصوءَ  ،َفقَْس َفُف َأْن ُيْسؽِ َٓ خُيِْرَجَفو إَػ َحقْ  .َو

ـٍ َيْصُؾُح دِِثْؾَِفو  ـُ ِهَو ذِم َمْسَؽ و ِظـَْد َأْهِؾ اْفُػُجقرِ  ،َبْؾ َيْسُؽ َٓ خَيُْرُج ِهَ َبْؾ  .َو

 .وَر َظَذ ُؾُجقِرِهؿْ َفقَْس َفُف َأْن ُيَعوِذَ اْفُػج  

: ُظُؼقَبٌي َظَذ ُؾُجقِرِه بَِحَسِى َمو  ،َوَمتَك َؾَعَؾ َذفَِؽ   َوَجَى َأْن ُيَعوَؿَى ُظُؼقَبتَْغِ

ـِ اْفُػُجقِر.  .َؾَعَؾ   َوُظُؼقَبٌي َظَذ َتْرِك ِصقَوَكِي َزْوَجتِِف َوإِْخَراِجَفو إَػ َأَموـِ

                                                

 (.734/ 4( ادغـي )1)

 (.1/173( السقاشة الرشعقة )7)



 

 

 النشوز وطرق عالجه 31

 

ـْ ِمثِْؾ َذفَِؽ  َؾُقَعوَؿُى َظَذ َذفَِؽ ُظُؼقَبيً   .(1)َتْرَدُظُف َوَأْمثَوَفُف َظ

 أن افزوج غِّ بَ وهك تُ  ،ؾتقى صقخ انإشالم هذه ذم ؽويي إمهقي قؾت )أمحد(:

ـذفؽ  -وهق حؼف ذم ادعروف -ك ادرأة مـ اخلروج مـ ادـزلفَ ـْ يَ ؿبؾ أن 

 .ؼ وافعبٌ وافػسوديؾزمف أن يقؾر هلو ادسؽـ اخلويل مـ جموورة أهؾ اف

 .إذار وادػسديـ وأدخؾفؿ بقتف ى افزوُج وحَ وـذفؽ إذا َص  

 .ؾ ذم بقتفو أهؾ افػسود وافؼدِخ يُ  وـذفؽ ٓ 

 :األدلة

عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم  ،اهلل عـفام ريض ،ـ عن عبد اهلل بن عؿر 1

 كَ ذَ لْ تَ ا اْش ذَ إِ )) قال:
 .(2)((وفَ عْ ـَ ؿْ  يَ اَل ؾَ  ،دِ جِ ْس  ادَ َػ إِ  ؿْ ـُ دِ َح أَ  ةُ أَ رَ امْ  ًِ

 :وجه الدللة من احلديث 

بوب اشتئذان ادرأة زوجفو ذم اخلروج إػ ادسجد  :قال البخاري رمحه اهلل

 .وؽره

ؾغره  ،ادسجد إٓ بنذن زوجفو رج إػؾنذا ـوكً ادرأة ٓ خَت  :أمحد(قؾت )

 ػ.وْ مـ بوب أَ 

 

                                                

 (.741/ 37جمؿوع الػتاوى ) (1)

 (.117(، ومسؾم )5734أخرجه البخاري ) متػق عؾقه:( 7)
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 ـوفصالة وافصقوم؟ :ض اهللك ادرأة ؾرائرْ تَ هؾ ُيَعد مـ افـشقز ـ 4

 ؾػ أهؾ افعؾؿ ذم ذفؽ ظذ ؿقفغ:اختَ 

 .د ذفؽ مـ افـشقزعَ افؼقل إول: ٓ يُ 

 وهق ؿقل احلـػقي وافشوؾعقي. 

 فقؽ أؿقاهلؿ:إو

 :قال ابن عابدين   

إفخ: ٕكف ذم  ...(وفقس مـف) :ػ ظذ ؿقففطْ وٓ ظذ ترك افصالة( ظَ  :ؿقفف)

ره ذم ـَ و فؾدرر( وـذا ذَ تبعً  :فو ط )ؿقففمعـك ٓ يرضهو ظذ ضؾى كػؼت

 و فؽوذم احلوـؿ ـام ذم افبحر.افـفويي تبعً 

بسك  -افتل فقس هلو ويل ،: وٓ َيقز َضب أختفو افصغرةاْفُؼـْقَيِ  وؾقف ظـ

 .اافصالة إذا بؾغً ظًؼ 

هو ظذ ترك ـ أن فف ََضْ مِ  ،كؾتؼَ ز وادُ ـْ مو ذم افؽَ  :واشتظفره( أي :)ؿقفف 

 .(1)ـام ذم افبحر ،وبف ؿول ـثر .افصالة

 

 

 

                                                

 (.24/ 1( حاصقة ابن عابدين )رد ادحتار( )1)
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 :الشافعقة

 :الشافعياري زكريا األكصقال 

ُب َزْوَجتِِف )فِـُُشقِزَهو  ْوِج( ََضْ ـْ ُحُؼقِؿِف َظَؾقَْفو ،)َوفِؾز  َو َيتََعؾ ُؼ بِِف( ِم
فِْمَيِي  :َودِ

َل اْفبَوِب  وبَِؼِي َأو  َٓ حِلَؼِّ اهللِ افس  َٓ  َتَعوَػ() ُف  َك 
ِٕ  . َيتََعؾ ُؼ بِفِ : 

اَلةِ   ُهَو َظَذ َتْرِك افص   .َوَؿِضق تُُف َأك ُف َفقَْس َفُف ََضْ

ـُ اْفبَْزِريِّ بَِلك ُف ََيُِى َظَؾقْفِ   ـْ َأْؾتَك اْب
 .(1)َوذِم اْفُقُجقِب َكَظرٌ  .َذفَِؽ  َفؽِ

 :قال الرميل

ُب َزْوَجتِِف َظَذ َتْرِك افص   ْوِج ََضْ بِِف  :اَلِة َوَكْحِقَهوَوَفقَْس فِؾز  إْذ حَمَؾ  َجَقاِز ََضْ

  َتَعوَػ.َٓ ذِم ُحُؼقِق اهللِ  ،هَلَو ذِم َحؼِّ َكْػِسفِ 

ُف ََيُِى َظَؾقِْف َأْمُرَهو بِو ـِ اْفبَْزِريِّ َأك  اَلةِ َوذِم َؾتَوَوى اْب و َظَؾقَْفو ،فص  ُهَ  .(2)َوََضْ

ِمل       :ؿول افُبَجْرَ

ْوِج  اَلِة َوَكْحِقَهو َوَفقَْس فِؾز  ُب َزْوَجتِِف َظَذ َتْرِك افص  بِِف  :ََضْ إْذ حَمَؾ  َجَقاُز ََضْ

 .(3) َتَعوَػ  ذِم ُحُؼقِق اهللِ َٓ  ،هَلَو ذِم َحؼِّ َكْػِسفِ 

  

                                                

 (.147/ 1( أشـى ادطالب )1)

 (.393/ 1( َناية ادحتاج )7)

 (.732/ 1اصقته عذ رشح ادـفج )( دم ح3)
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 .د ذفؽ مـفو كشقًزاوُيعَ  .رك حؼ اهللهو ظذ تفف ََضْ  :افؼقل افثوِن

 وؿقل ادوفؽقي واحلـوبؾي ،ؾفق ؿقل فبعض احلـػقي ،وبف ؿول اجلؿفقر  

 .. وهق افراجح فدي  

 لقك أقواهلم:إو

 :األحـافبعض 

 :قال ابن عابدين

هو ظذ ترك ـ أن فف ََضْ مِ  ،كؾتؼَ ز وادُ ـْ مو ذم افؽَ  :واشتظفره( أي :)ؿقفف 

 .(1)افبحرـام ذم  ،وبف ؿول ـثر .افصالة

 م:قْ َج قال ابن كُ  

ْختاَِلُف ذِم َجَقاِز  ،َهَو ذِم َأْرَبَعِي َمَقاِوعَ َوَطَفَر بِِف َأْيًضو َأن  َفُف ََضْ  ِٓ ـْ َوَؿَع ا
َفؽِ

اَلةِ  ِهَو َظَذ َتْرِك افص  َر ُهـَو تَ  ،ََضْ ـَ  .(2)بًَعو فَِؽثٍِر َأك ُف ََيُقزُ َؾَذ

 ادوفؽقي:

 :ؿول افؽشـووي

 َضًبو ؽرهو ، ؾنن زادت ََضَ رهوجَ ؾنن اشتؿرت هَ  ،ظفوظَ ؾنن كشزت وَ 

  .حَزِّ مُ 

                                                

 (.24/ 1( حاصقة ابن عابدين )1)

 (.53/ 5( البحر الرائق )7)
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إذن  جفو بالخروأو  ،إن كشزت ادرأة ظذ زوجفو بؿـعفو افتؿتع هو :يعـل

فصالة ـواهلل تعوػ ك حؼ مـ حؼقق رْ ، أو تَ مـف دؽون ٓ يى خروجفو فف

 .(1)بغر ظذر ذظل

 احلـابؾة: 

 :قال ابن قدامة

 ؾصؾ: وفف تلديبفو ظذ ترك ؾرائض اهلل. 

ز َضب ادرأة ظؾقف، ؿول: ظذ ترك ظام َيق أمحدَ  وشلل إشامظقؾ بـ شعقدٍ 

و ؽر و رؾقؼً ؾرائض اهلل. وؿول ذم افرجؾ فف امرأة ٓ تصع: يرضهو َضبً 

 ح.َزِّ مُ 

ـَ آَمـُقا ُؿقا  َيو} ذم تػسر ؿقفف تعوػ: -ريض اهلل ظـف  -وؿول ظع   ِذي َو اف  َأهي 

ؿول:  [6]افتحريؿ:  {َجوَرُة َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا َوُؿقُدَهو افـ وُس َواحلِْ 

 بقهؿ. دِّ أَ و ،ؿقهؿؾِّ ظَ 

صذ اهلل  -ل، بنشـوده ظـ جوبر، ؿول: ؿول رشقل اهلل ال  وروى أبق حمؿد اخلَ 

 .(2)((يمدب أهؾف ،وؼ ذم بقتف شقضً ؾ  ؿ اهلل امرأ ظَ حِ رَ )): -ظؾقف وشؾؿ 

                                                

 (.1/177( أشفل اددارك رشح إرصاد السالك )1)

  ول يصح شـده: ضعقف احلديث (7)

 (.1779(، والبخاري دم ))األدب ادػرد(( )12943أخرجه عبد الرزاق )

= 
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امرأة ٓ ؾ فرجؾ أن يؼقؿ مع أخشك أن ٓ َي  :ؾؼد ؿول أمحد ،ؾِّ َص ؾنن َل تُ  

 تصع، وٓ تغتسؾ مـ جـوبي، وٓ تتعؾؿ افؼرآن. 

َ  :رضب امرأتف: ٓ يـبغل ٕحد أن يسلفف وٓ أبقهوؿول أمحد ذم افرجؾ يَ و  َِل

 هو؟ ََضَ 

يو أصعٌ، احػظ  :ى إصعٌ، ظـ ظؿر، أكف ؿولوَ مو رَ  :وإصؾ ذم هذا

  تسلفـ رجاًل ٓ)): -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -ف مـ رشقل اهلل و شؿعتُ ظـل صقئً 

 . (1)رواه أبق داود ((ب امرأتفََضَ  ؾقؿَ 

 بغره َز ْخ أَ  نْ حقو، وإِ  بذفؽ اشتَز ْخ أَ  نْ وٕكف ؿد يرضهو ٕجؾ افػراش، ؾنِ 

 .(2)بذَ ـَ 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .وغرمها 

 ، عن أبقه، عن ابن عباس، مرفوًعا. من ضرق عن داود بن عيل 

 .ضعقف عذ الراجح لديَّ  (داود)و

 .احلديث ضعقف( 1)

  (.319/ 2( ادغـي )7)
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 :قال ادرداوي  

ظام َيقز َضب ادرأة  -رمحف اهلل  -أمحد  انإمومَ  وشلل إشامظقؾ بـ شعقدٍ 

يرضهو  :ؿول ذم افرجؾ فف امرأة ٓ تصعو .ظؾقف؟ ؾؼول: ظذ ؾرائض اهلل

 و ؽر مزح. و رؾقؼً َضبً 

ؾ فؾرجؾ أن يؼقؿ مع امرأة : أخشك أكف ٓ َي -رمحف اهلل  -وؿول انإموم أمحد 

 .(1)سؾ مـ اجلـوبي، وٓ تتعؾؿ افؼرآنٓ تصع، وٓ تغت

 :أدلتفم من الؼرآن

اَلِة َواْصَطِزْ }ؿول تعوػ: ـُ  َوْأُمْر أَْهَؾَؽ بِوفص  َٓ َكْسَلُفَؽ ِرْزًؿو َكْح َظَؾقَْفو 

 .(2){َؽ َواْفَعوِؿبَُي فِؾت ْؼَقىَكْرُزؿُ 

 :قال الؼرضبي 

اَل ) اَلِة َوَيْؿتَثَِؾَفو مَ  :ِة(َوْأُمْر َأْهَؾَؽ بِوفص  ، ؿْ فُ عَ َأَمَرُه َتَعوَػ بَِلْن َيْلُمَر َأْهَؾُف بِوفص 

 .وفَ مَ زِ اَل يُ و وَ فَ قْ ؾَ ظَ  ِزَ طَ َص يْ وَ 

 .فِؾـ بِلِّ َصذ  اهلل ُ َظَؾقِْف َوَشؾ ؿَ  وُب طَ ا اخلِ ذَ هَ وَ  

تِِف، َوَأهْ    .(3)ُؾ َبقْتِِف َظَذ افت ْخِصقصِ َوَيْدُخُؾ ذِم ُظُؿقِمِف مَجِقُع ُأم 

                                                

 .(324/ 4( اإلكصاف )1)

 [.137( ]ضه: 7)

 (.743/ 11( تػسر الؼرضبي )3)
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 :ظذ كبقف  إشامظقؾ ظؾقف افسالم ومثـقً  ؿول تعوػو

وِة وَ } ـَ اَلِة َوافز  وَن َيْلُمُر َأْهَؾُف بِوفص  ـَ ِف َمْرِوق وـَ َو  .(1){وَن ِظـَْد َربِّ

ـَ آَمـُقا ُؿقا َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا} :ؿول تعوػو ِذي َو اف   .(2){َيو َأهي 

 :قال الطزي

ـَ آَمـُقا ُؿقا َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا ) وؿقفف: ِذي َو اف  ؿقا ؾِّ يؼقل: وظَ  (َيو َأهي 

 .(3)قن بف أكػسفؿ مـ افـورؼُ  مو يَ هللأهؾقؽؿ مـ افعؿؾ بطوظي ا

 :ـةاألدلة من الس  

ع رشول اهلل صذ اهلل عؾقه ؿِ ريض اهلل عـفام، أكه َش  ،عبد اهلل بن عؿرعن ـ  1

ومسئقل ظـ  ؾونإموم راعٍ  :ومسئقل ظـ رظقتف ـؾؽؿ راعٍ )) وشؾم يؼول:

فو وهق مسئقل ظـ رظقتف، وادرأة ذم بقً زوج رظقتف، وافرجؾ ذم أهؾف راعٍ 

وهق مسئقل ظـ  راظقي وهل مسئقفي ظـ رظقتفو، واخلودم ذم مول شقده راعٍ 

 .(4)((رظقتف

 

                                                

 [.55( ]مريم: 1)

 .[4( ]التحريم: 7)

 (.191/ 73( تػسر الطزي )3)

 (.1479(، ومسؾم )7554خاري )( متػق عؾقه: أخرجه الب1)
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 :قال اإلمام الـووي 

م صالح مو ؿوم ظؾقف ومو هق ؾتزِ ادُ  ،ـمتَ افراظل هق احلوؾظ ادُ  :ؿول افعؾامء

 .حتً كظره

وافؼقوم  ،ى بوفعدل ؾقفطوفَ ؾفق مُ  ،ـ ـون حتً كظره رءؾػقف أن ـؾ مَ  

 .(1)وحلف ذم ديـف ودكقوه ومتعؾؼوتفؿصب

اشتقؼظ رشقل اهلل  زوج الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم، قالت: شؾؿة مَّ أن أُ  ـ 7

ل اهلل مـ زَ كْ موذا أَ  !شبحون اهلل))و، يؼقل: ظً زِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فقؾي ؾَ 

يريد  -ـ يقؿظ صقاحى احلجرات مَ  ؟!ل مـ افػتـزَ كْ اخلزائـ، وموذا أَ 

 .(2)((ذم أخرة ذم افدكقو ظورييٌ  ـوشقيٍ  ب  رُ  ؟!غصؾِّ فؽل يُ  -أزواجف

  شؿعت  الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم، يؼول: :ل بن يسار قالؼِ عْ ـ عن مَ  3 

إٓ  : ـ ظبد يسسظقف اهلل رظقي، يؿقت يقم يؿقت وهق ؽوش فرظقتفمو مِ ))

 .(3)((م اهلل ظؾقف اجلـير  َح 

ن يمدي أزمف ؾؾقَ  جؾ ذم بقتف راظقًو،ؾ افرعَ َج جؾ وظال  واهلل  :أمحد(قؾت )

 .تك  رهو إذا ؿَ ْج ر افزوجي بطوظي اهلل، بؾ زَ مْ حؼ هذه افرظويي، ومـفو أَ 

                                                

 (.713/ 17( رشح الـووي عذ مسؾم )1)

 (.2749( صحقح: أخرجه البخاري )7)

 (.117والؾػظ له ) ،(، ومسؾم2157أخرجه البخاري ) متػق عؾقه:( 3)
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جرهو إذا وٓ يز ،ت ذم حؼف هق ـزوجك  ؾال يؾقؼ بف أن يزجرهو إن ؿَ  

 !!ت ذم حؼ رهو إظذك  ؿَ 

 .ش افزوج فرظقتف ظدم أمرهو بطوظي اهلل ورشقففـ ؽِ ؾؿِ  

 حافراج

افؼقل  ـ واهلل أظؾؿ ـ يسجح يل ، ادسلفيبعد ظرض أؿقال أهؾ افعؾؿ ذم

بوفصالة وشوئر افتؽوفقػ  وجقب أن يلمر افرجؾ زوجتفأي:  ،افثوِن

د ُيعَ  -مع كصحف هلو وتذـره ،فػرائض اهلل ـفو ظـ ظؿدرْ افؼظقي، وأن تَ 

 .كشقًزا مـفو

وؿقل ادوفؽقي  ،حـوفثر مـ إؿقل ـؾفق  ،وهذا افؼقل مجوهر افعؾامء 

 .، وؿد تؼدمً إدفيظؿقموت افؼيعيواحلـوبؾي، وهق افذي تميده 
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 مسلفي افـػؼي ظذ افـوصز

  :ادسللة عذ قولنيهذه ؾف أهل العؾم دم اختَ 

 .ىـَ ؽْ الؼول األول: ل كػؼة هلا ول ُش 

ف وادوفؽقي وافشوؾعقي إحـو  :ٕربعيوهق ؿقل اجلؿفقر مـ إئؿي ا 

 واحلـوبؾي.

 :وإلقك أدلتفم وتػصقل أقواهلم

 األدلة: -أوًل 

 .(1){َشقِّئٍَي َشقِّئٌَي ِمثُْؾفَ  َوَجَزاءُ  } :ؿول تعوػ

ـْ َشبِقؾٍ } :ؿول تعوػو ـِ اْكتََكَ َبْعَد ُطْؾِؿِف َؾُلوَفئَِؽ َمو َظَؾقِْفْؿ ِم  .(2){َودََ

اكك )) قال: قال رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم:  عـه،عن أكس ريض اهلل

و، ؾؽقػ ؿوفقا: يو رشقل اهلل، هذا كـكه مظؾقمً  ((وو أو مظؾقمً أخوك طودً 

 .(3)((تلخذ ؾقق يديف))و؟ ؿول: كـكه طودً 

                                                

 [.17( ]الشورى: 1)

 [.11( ]الشورى: 7)

 (.7111( صحقح: أخرجه البخاري )3)
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 أقوال العؾامء: -اثاكقً 

 :األحـاف

 قال الؽاشاين:

 .وهق افـشقز ،وٓ كػؼي فؾـوصزة فػقات افتسؾقؿ بؿعـك مـ جفتفو

خورجي مـ مـزفف  حؼ أوـع كػسفو مـ افزوج بغر أن تَ  :وافـشقز ذم افـؽوح 

 .بلن خرجً بغر إذكف وؽوبً أو شوؾرت

ٕهنو حمبقشي ؾؾفو افـػؼي:  -ذم روايي -ؾلمو إذا ـوكً ذم مـزفف ومـعً كػسفو 

  .ؾؽون معـك افتسؾقؿ حوصاًل  ،وا وؽوفبً ع هو طوهرً ـتػَ حلؼف مُ 

رج دعـك أو خَت  ،ؿي فزوجفوراؽِ دة مُ رج مـ بقً افعِ أن خَت  :دةقز ذم افعِ وافـش

 .(1بؾفو)ـ ؿِ مِ 

 :ادالؽقة

 :قال الدردير

ًْ َكْػَسَفو ِمـُْف  )إْن َدَخَؾ  َٓ إْن َمـََع ُخقِل ِهَو،  ـْ َكْػِسَفو َبْعَد افد  ـَتُْف( ِم ِهَو َوَمؽ 

و َهو َأْو َوـِقُؾَفو )َفُف( َأْي )َدَظتُْف( هِ ، وَ )َأْو( ََلْ َيْدُخْؾ ِهَ ُخقِل، َوَفْق  :َل َأْو جُمِْزُ فِؾد 

و( ًؾو( َظَذ ادَْْقِت ِظـَْد  :َأْي  :ِظـَْد َؽْرِ َحوـٍِؿ، )َوَفقَْس َأَحُدمُهَ ْوَجْغِ )ُمْؼِ افز 

                                                

 (.77/ 1( بدائع الصـائع)1)
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ٓ  َؾاَل َكَػَؼَي هَلَو فَِعَدِم اْفُؼْدَرِة َظَذ  ُخقِل، َوإِ  إَػ افد 
ِ
َظوء ْشتِْؿتَوِع ِهَو، َؾنِْن  افد 

ِٓ ا

اِف َدَخَؾ َؾَعَؾقِْف افـ ػَ  ْذَ
 .(1)َؼُي َوَفْق َحوَل انْإِ

 :قال الصاوي 

ًْ َكْػَسَفو ِمـْفُ )َؿْقُفُف:  َٓ  ،اْبتَِداًء َأْو َدَواًمو :َأْي  :(َٓ إْن َمـََع ْمتِـَوِع  ِٓ ـِ ا َؾِػل َزَم

 َ َو ُتَعد  َكوِصزً  :وَكَػَؼَي هَل هَن 
 .(2)إِ

  الشافعقة:

 :قال اداوردي

عفو ـَ ي ؾؿَ مَ ـوكً أَ  أو ،وفق هربً أو امتـعً)ؿول افشوؾعل ريض اهلل ظـف: 

 .(ؾال كػؼي هلو ،شقدهو

 قال اداوردي: 

ؾفام شقاء ذم شؼقط كػؼتفو، وإن  ،ؼوم معفأمو هرهو أو كشقزهو ظؾقف مع ادُ 

 و. وظصقوكً ـوكً بوهلرب أظظؿ ملثاًم 

 ،ؾؽ آشتؿتوعسؼط ظـف بوفـشقز ٕهنو وجبً بؿِ بي: ٓ تَ قْ تَ بـ ظُ ؿ ؽَ وؿول احلَ 

 .سؼط بف افـػؼيؾؾؿ تَ  ،ؾؽف ظـ آشتؿتوع بوفـشقزوٓ يزول مِ 

                                                

 .(237/ 7ح الصغر)أقرب ادسالك دذهب اإلمام مالك(  )( الرش1)

 (.237/ 7الرشح الصغر) عذ تهحاصق( دم 7)
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ـام دمى أجرة  ،ٕن وجقب افـػؼي بوفتؿؽغ مـ آشتؿتوع :وهذا ؾوشد 

 .افدار بوفتؿؽغ مـ افسؽـك

 شؼطً ظـف إجرة.  ،افسؽـكر مـ ستلجِ ع ادُ ـَ ر إذا مَ مجِّ وؿد ثبً أن ادُ  

 .(1)شؼطً افـػؼي ،مـ افتؿؽغ ًْ عَ ـَ إذا مَ ـذفؽ افزوجي 

 :جاء دم ادجؿوعو 

ؽره بغر  إػ مـزلٍ  -إذا اكتؼؾً افزوجي مـ مـزل افزوج افذي أشؽـفو ؾقف

 .وشؼطً بذفؽ كػؼتفو ،ؾفل كوصزة :خرجً مـ افبؾد بغر إذكفأو  ،ذكفإ

 .(2)سؼط كػؼتفوٓ تَ  :كف ؿولنؾ ،بيقْ تَ ـ ظُ ؿ بؽَ ٓ احلَ إ ،وبف ؿول أهؾ افعؾؿ ـوؾي 

 :قال ابن قدامة

 .ؾنن ـون هلو مـف وفد، أظطوهو كػؼي وفدهو .وافـوصز ٓ كػؼي هلو 

 .معصقتفو فزوجفو ؾقام فف ظؾقفو، ِمو أوجبف فف افـؽوح :معـك افـشقز 

ؽلن افـوصز ؾ .، وهق ادؽون ادرتػعافـ ْشزوأصؾف مـ آرتػوع، ملخقذ مـ  

 .اؿقً كوصزً ارتػعً ظـ ضوظي زوجفو، ؾُس 

ؾؿتك امتـعً مـ ؾراصف، أو خرجً مـ مـزفف بغر إذكف، أو امتـعً مـ  

ـِ  ؾال كػؼي هلو وٓ شؽـك، ذم  :أو مـ افسػر معف مثؾفو آكتؼول معف إػ مسؽ

                                                

 (.115/ 11( احلاوي الؽبر )1)

 (.717/ 14( ادجؿوع رشح ادفذب )7)
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بل، ومحود، وموفؽ، وإوزاظل، عْ مـفؿ افش   ،ؿقل ظومي أهؾ افعؾؿ

 .أصحوب افرأي، وأبق ثقروافشوؾعل، و

  .ؿ: هلو افـػؼيؽَ وؿول احلَ  

تٍ بلن وفعؾف َي  .ؿؽَ ا خوفػ همٓء إٓ احلَ وؿول ابـ ادـذر: ٓ أظؾؿ أحدً 

 .(1)سؼط مفرهو، ؾؽذفؽ كػؼتفوزهو ٓ يُ كشق

ـْ َرُجٍؾ َفُف َزْوَجيٌ  -َرمِحَُه اهللُ  -قُْخ اإِلْشاَلِم َوُشئَِل َص  ُعُف َوِهَل َكوِصٌز َتْـَ  ،َظ

و َوَمو ََيُِى َؾَفْؾ َتْسُؼُط َكَػَؼُتَفو َوـِ  ،َكْػَسَفو  ؟هلوْسَقُتَ

ـْ َكْػِسَفو، َتْسُؼُط َكَػَؼتَُفو َوـِ احْلَْؿُد هللِِ َفلََجاَب: ـُْف ِم و إَذا ََلْ ُتَؽِّ َوَفُف َأْن  ،ْسَقُتَ

ْت َظَذ افـ ُشقِز.  و إَذا َأرَص  َهَ  َيرْضِ

َٓ َيِؾ  هَلَو  ـْ َذفَِؽ إَذا َضوَفبَفَ َو   . َوَرُشقفِفِ و بِِف: َبْؾ ِهَل َظوِصقٌَي هللِِ أَْن َتْـََع ِم

ِحقِح:  ًْ َظَؾقْفِ ))َوذِم افص  ُجُؾ ادَْْرَأَة إَػ ؾَِراِصِف َؾَلَب وَن اف ِذي ذِم  ،إَذا َضَؾَى افر  ـَ

 َشوِخًطو َظَؾقَْفو َحت ك ُتْصبَِح 
ِ
اَمء  .(2)((افس 

 

 

                                                

 (.734/ 4( ادغـي )1)

 (.724/ 37( جمؿوع الػتاوى )7)
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ـْ َرُجٍؾ َفُف اْمَرَأةٌ  ًضايْ أَ  َوُشئَِل  ًِ َأبِقَفو ،َظ ِة َثاَمكِقَِي  ،َوَؿْد َكَشَزْت َظـُْف ذِم َبقْ ـْ ُمد  ِم

 َوََلْ َيـْتَِػْع ِهَو؟ ،ُصُفقرٍ 

و إَذا َكَشَزْت َأْو  ،إَذا َكَشَزْت َظـُْف َؾاَل َكَػَؼَي هَلَو َفلََجاَب: َهَ  آَذْتُف َأوِ َوَفُف َأْن َيرْضِ

 .(1)ْت َظَؾقْفِ اْظتَدَ 

 قال صقخـا العدوي: 

ر مـع د  ؼَ ؾعذ ؿدر افظؾؿ يُ  ،ؿـع بؿـع افـػؼيفزوجفو يُ ؾنذا ـون طؾؿ ادرأة 

 .(2)واهلل تعوػ أظؾؿ .افـػؼي

 :(3)ر انإمجوع ظذ إشؼوط كػؼي افـوصزـذِ 

 :قال ابن ادـذر 

 .فزوجوأمجع ظقام أهؾ افعؾؿ ظذ إشؼوط كػؼي افـوصز ادوكعي كػسفو مـ ا

بل، ومحود بـ أيب شؾقامن، وموفؽ، وإوزاظل، وافشوؾعل، عْ هذا ؿقل افش   

 وأيب ثقر، وأصحوب افرأي.

ؿ، ؾنكف ؿول ذم امرأة خرجً مـ بقً ؽَ خوفػ همٓء إٓ احلَ  اوٓ أظؾؿ أحدً 

 هلو كػؼي. :زوجفو ظوصقي

                                                

 (.729/ 37( السابق )1)

 (.7/794( جامع أحؽام الـساء )7)

 ( وهذا اإلمجاع خالػه احَلَؽم بن ُعَتْقبة، وابن حزم . 3)
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 .   (1)ؿول أبق بؽر: إول أصح

 :قال الرميلو

ؾ َفو )بِـُُشقٍز( ِمـَْفو )َوَتْسُؼُط( ادَُْمنُ  مْجَوعِ  ،ـُ ـْ َضوَظِي َزْوِجَفو  :أَْي  ،بِونْإِ ُخُروٍج َظ

(2). 

 :جاء دم ادجؿوعو 

إذا اكتؼؾً افزوجي مـ مـزل افزوج افذي أشؽـفو ؾقف إػ مـزل ؽره بغر 

 .ؾفل كوصزة وشؼطً بذفؽ كػؼتفو :خرجً مـ افبؾد بغر إذكفأو  ،ذكفإ

 .(3)سؼط كػؼتفوٓ تَ  :كف ؿولني ؾبَ قْ تَ ؿ بـ ظُ ؽَ إٓ احلَ  ،ـوؾيوبف ؿول أهؾ افعؾؿ  

 .هلا الـػؼة :الؼول الثاين 

 .احلََؽؿ بـ ُظتَقْبَيو ،ابـ حزموهق ؿقل  

 :قال أبو حمؿد بن حزم

ـْ ِحِغ َيْعِؼُد كَِؽوَحَفو ُجُؾ َظَذ اْمَرَأتِِف ِم  َأْو ََلْ يُ  ،َوُيـِْػُؼ افر 
ِ
 -ْدَع ُدِظَل إَػ اْفبِـَوء

َو ذِم ادَْْفِد  ًْ َأْو َؾِؼَرًة، َذاَت َأٍب  –َوَفْق َأهن  وَك ـَ ًْ َأْو َؽْرَ َكوِصٍز، َؽـِق ًي  وَك ـَ َكوِصًزا 

ًْ َأوْ  وَك ـَ ًة  ًْ َأْو َيتِقَؿًي، بِْؽًرا َأْو َثقِّبًو، ُحر  وَك  .(1)َظَذ َؿْدِر َموفِفِ  -َأَمًي  ـَ

                                                

 (.159/ 5( اإلرشاف )1)

 .(775/ 2( َناية ادحتاج )7)

 .(717/ 14( ادجؿوع )3)
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 ،ذم هذه ادسلفي -ر ففػَ محف اهلل وؽَ ر -ؽؾؿ ابـ حزموؿد تَ  :د(أمح)قؾت 

 ا.وـالمف ؾقف كظر ـبر جد  ! عقا افـػؼي فؾؿرأة افـوصزـَ ـ مَ  مَ ع ظذـ  وَص 

 :قال ابن قدامة

ا خوفػ همٓء إٓ أظؾؿ أحدً  وؿول ابـ ادـذر: ٓ .ؿ: هلو افـػؼيؽَ وؿول احلَ 

 .(2)ؿؽَ احلَ 

 الراجح

ؿقل مجوهر هق ـ ظؾؿ أواهلل  ـ دي  ؾوفذي يسجح ف، غفافؼق وبعد ظرض ـال

 .إشؼوط افـػؼي ظـ افـوصز حتك ترجع ظـ كشقزهوأظـل:  ،افعؾامء

وؾقف كظر،  متعؼىؿقل  -ابـ حزم بعدم إشؼوط افـػؼي ظـفو وؿقل ،هذا 

 ؾؽقػ كسووي بغ ادطقعي فزوجفو وافعوصقي؟!

فؼقل بنشؼوط افـػؼي ـود يؽقن اوؿد خوفػ ابـ حزم مجوهر افعؾامء، بؾ 

 .رحؿ اهلل اجلؿقع ،ي وابـ حزمبَ قْ تَ بـ ظُ ؿ ؽَ احلَ  مـ افعؾامء فقٓ خموفػي ومجوظً إ

 واهلل أظؾؿ. .وؿد تؼدمً إدفي وأؿقال افعؾامء ذم ادسلفي 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.719/ 9( ادَُحذَّ )1)

 (.734/ 4( ادغـي )7)
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 ظالج افـشقزضرق 

 وؾقف مخسي مبوحٌ:

 افقظظ. -إول

 اهلجر ذم ادضوجع. -افثوِن

 ح(.َزِّ افرضب )ؽر ادُ  -افثوفٌ

 ؿغ حؼ افتػريؼ بغ افزوجغ؟ؽَ هؾ فؾحَ  -افرابع

 افعؼقبوت ظذ افستقى أو افتخقر؟ هذه  -اخلومس
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 :الوعظ -أوًل 

 ؟جرد خقف افـشقز يعظ أو ظـد وؿقظفهؾ بؿ

ـ  ذِم ادََْضوِجِع } :ؿول تعوػ ـ  َواْهُجُروُه ـ  َؾِعُظقُه ِِت خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه َوافال 

ـ  َؾنِْن أَ  ُبقُه بًِرا َواَْضِ ـَ وَن َظؾِق و  ـَ ـ  َشبِقاًل إِن  اهلل َ   .(1){َضْعـَُؽْؿ َؾاَل َتبُْغقا َظَؾقِْف

 :-رمحه اهلل  -قال الشافعي

يتؿؾ إذا رأى افدٓٓت ذم  {وافالِت ختوؾقن كشقزهـ} :ؿول اهلل ظز وجؾ 

ؾنن  ،أن يعظفو -ؾؽون فؾخقف مقوع ،إيغول ادرأة وإؿبوهلو ظذ افـشقز

 .هوؾنن أؿومً ظؾقف ََضَ  ،رهوجَ ا هَ كشقزً أبدت 

وأن ٓ ممكي  ،أشبوبف ًْ قَ ئِ ادؽروه إذا رُ وذفؽ أن افعظي مبوحي ؿبؾ افػعؾ  

ؾؽقػ  ،ـ ادرء ٕخقفوأن افعظي ؽر حمرمي م .ؾقفو ظؾقفو ترضهو

 (.2)!ف؟ٓمرأت

 قال اداوردي:

افُ }دم   تلويالن:  {ونَ ََتَ

 ، ـام ؿول افشوظر:ف بوخلقف ظـز  ، ؾعَ ؾؿأكف افعِ  أحدمها:

 

                                                

 [.31( ]الـساء: 1)

 .(5/177( األُم )7)
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 الة ؾنكـلدؾـقـل بوفػَ )وٓ تَ 

ً  أن ٓ                           فو(أذوؿأخوُف إذا مو ِم

  .ْظَؾؿُ ؾنكـل أَ  :يعـل 

 :ـام ؿول افشوظر ،والتلويل الثاين: أكه الظن

 )أتوِن ظـ كك ـالم يؼقفف 

                             ًُ  وئبل(أكؽ ظ يو شالم ومو خػ

  .(1سس ظذ كشقزهو بام تبديف مـ شقء ؾعؾفو)وهق أن يَ 

 :ديق حسن خانقال ِص 

دث ذم افؼؾى ظؼد حدوث أمر وهق حوفي حَت  ،اخلقف هـو ظذ بوبف :ؿقؾ

 .طـ حدوثف ظـدمؽروه أو 

  .(2افعؾؿ) :ادراد بوخلقف هـو :وؿقؾ 

 

 

 

 

                                                

 (.141/ 1( الـؽت والعقون )1)

 (.174/ 3ن دم مؼاصد الؼرآن )( فتح البقا7)
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 ؟ـقػ يؽقن افقظظ

وافالِت ختوؾقن }: ر ؿقفف تعوػريض اهلل ظـفام ؿول ذم تػس ظـ ابـ ظبوس

  .(1)ؿول: افعظي بوفؾسون {شقزهـ ؾعظقهـك

ره اهلل مَ ، يعـل: ظظقهـ بؽتوب اهلل. ؿول: أَ {ؾعظقهـ} وورد ظـف ـذفؽ:

ِـّ إذا كشزت أن يعَظفو ويُ    . (2عظِّؿ حّؼف ظؾقفو)رهو اهلل، ويُ ذ

درأة ، ؿول: إذا كشزت ا{وافالِت ختوؾقن كشقزهـ ؾعظقهـ} ظـ جموهد:و

!( ؾنن أضوظتف، اتؼل اهلل وارجعل إػ ؾراصؽ) يؼقل هلو: ،ظـ ؾراش زوجفو

 .(3فف ظؾقفو) ؾال شبقؾ

                                                

ثـا عيل بن ( قال: 5745أخرجه ابن أيب حاتم دم ))تػسره(( ) حسن من قول ابن عباس: (1)

وحمؿد بن العالء قالوا: ثـا معاوية بن هشام، ثـا عامر بن  وعثامناحلسني، ثـا أبو بؽر بن أيب صقبة، 

  وله.ق ،ُرَزْيق، عن عطاء، عن شعقد بن ُجَبْر، عن ابن عباس

(، 1212وابن ادـذر دم ))تػسره(( ) ،(377/ 4أخرجه الطزي دم ))تػسره(( ) ضعقف: (7)

(  من ضريق عبد اهلل 15142(، والبقفؼي دم ))الؽزى(( )5741وابن أيب حاتم دم ))تػسره(( )

 بن صالح قال: ثـا معاوية، عن عيل بن أيب ضؾحة، عن ابن عباس. 

. ؾقث ضعقفبد اهلل بن صالح كاتب الوع  ، عذ الراجح لديَّ

 سؿع من ابن عباس.م فقه، ومل يَ تؽؾَّ وعيل بن ضؾحة مُ 

(، وابن ادـذر دم ))تػسره(( 377/ 4أخرجه الطزي دم ))تػسره(( ) فقه ضعف:( 3)

 (.5744(، وابن أيب حاتم دم ))تػسره(( )1214)

 مجقعفم من ضرق عن ِصْبل، عن ابن أيب َكجقح، عن جماهد.

= 
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 :قال الطزي

ؾقهـ وظقَده، ذم رـقهو مو َح روهـ اهلل، وَخ ِـّ يؼقل: ذَ  {ؾعظقهـ} م اهلل ر  قِّ

 .(1)ؾقام أوجى ظؾقفو ضوظتف ؾقف ،زوجفوظؾقفو مـ معصقي 

 :قال ابن العريب

ِؽقِى افت ْذـُِر بِوهللِ َوُهقَ  ْ ـْ   ذِم افس  ـْ َثَقاٍب، َوافت ْخِقيِػ دَِو َفَدْيِف ِم دَِو ِظـَْدُه ِم

ِة،  ََدِب ذِم إمْجَوِل اْفِعْؼَ ْٕ ـِ ا ـْ ُحْس ُؾَفو بِِف ِم ِظَؼوٍب، إَػ َمو َيتْبَُع َذفَِؽ ِِم و ُيَعرِّ

ْحبَِي، َواْفِؼقَو  بِِذَموِم افص 
ِ
اِف َواْفَقَؾوء ْظِسَ

ِٓ ْوِج، َوا ِم بُِحُؼقِق افط وَظِي فِؾز 

َرَج  تِل َفُف َظَؾقَْفوبِوفد   .(2)ِي اف 

 قال الؼرضبي: 

ـ  } ـ  َمو أَْوَجَى اهلُل، أَْي : بِؽِتَوِب اهللَِأْي  {َؾِعُظقُه ُروُه ِـّ ـِ : َذ ـْ ُحْس ـ  ِم  َظَؾقِْف

ْوِج، وَ  ِة فِؾز  ْحبَِي َومَجِقِؾ اْفِعْؼَ تِل َفُف َظَؾقَْفوافص  َرَجِي اف  اِف بِوفد  ْظِسَ
ِٓ  .ا

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 بعض الؽالم . -رواية ابن أيب َكجقح عن جماهد دم التػسرودم  

 (.799/ 4( تػسر الطزي )1)

 (.537/ 1( أحؽام الؼرآن )7)
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َأْن َيْسُجَد  ادً َح أَ  ُت رْ مَ َفْق أَ )) َظَؾقِْف َوَشؾ َؿ َؿوَل: : إِن  افـ بِل  َصذ  اهللُ َوَيُؼقُل  

ََحدٍ  ََمْرُت ادَْْرَأَة َأْن َتْسُجَد فَِزْوِجَفو( ،ِٕ َٕ)(1) . 

َٓ َتْـَْعُف َكْػَس )َوَؿوَل:  ًْ َظَذ َطْفِر َؿتٍَى() وَك ـَ  .(2)(َفو َوإِْن 

ًْ َهوِجَرًة ؾَِراَش َزْوِجَفو)َوَؿوَل: )   اَم اْمَرَأٍة َبوَت ادَْاَلئَِؽُي َحت ك َفَعـَتَْفو  ،َأي 

 . (ِدِه()َحت ك ُتَراِجَع َوَتَضَع َيَدَهو ذِم يَ ) :ذِم ِرَواَييٍ و .(ُتْصبَِح(

وَن ِمثَْؾ َهَذا ـَ  (.3)َوَمو 

 :قال الؽاشاين

ًٓ  ؾقعظفو ـقِن مـ افصوحلوت افؼوكتوت  :بلن يؼقل هلو ، ظذ افرؾؼ وافؾغأو

ؾتسك  ؼبؾ ادقظظيتَ  فوؾؾعؾ .وٓ تؽقِن مـ ـذا وـذا ،احلوؾظوت فؾغقى

 .(4)افـشقز

 

 

 

                                                

 .َترجيهتؼدم ودم ضرقه مؼال، وأحسـفا ضريق أيب هريرة ريض اهلل عـه: ( 1)

 تؼدم َترجيه. ضعقف: (7)

 (.121/ 5( تػسره )3)

 (.331/ 7( بدائع الصـائع )1)
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 قال اداوردي: 

 .ؾفو بوهلل تعوػ وبـػسفقِّ أمو افعظي ؾفق أن خُي 

شخطف واحذري  اهلل وخوؾقف، واخَقْ  ل: اتؼأن يؼقل هلو :ؾتخقيػفو بوهلل 

 .ظؼوبف

 .ـ أبؾغ افزواجر ذم ذوي افديـؾنن افتخقيػ بوهلل تعوػ مِ  

إن  ،ووختقيػفو مـ كػسف أن يؼقل هلو: إن اهلل تعوػ ؿد أوجى يل ظؾقؽ حؼ   

 بام أؿوبؾِؽ  ؾال ترضي كػسِؽ  ،، وأشؼط ظـل حؼِؽ مـعتقف أبوحـل َضبِؽ 

ؾنن تعجقؾ  .ع افـػؼي افدارةطْ بوفرضب ادمَل وؿَ  -إن كشزِت  ظذ كشقزكِ 

  .(1ً مراؿبتف)ؾ  افقظقد أزجر دـ ؿَ 

 :قال ابن قدامة

ذـر مو أوجى اهلل فف ظؾقفو مـ احلؼ خقؾفو اهلل شبحوكف، ويَ ؾنكف يعظفو، ؾقُ 

سؼط بذفؽ مـ ؾحؼفو مـ انإثؿ بودخوفػي وادعصقي، ومو يَ وافطوظي، ومو يَ 

 .(2)قة، ومو يبوح فف مـ َضهو وهجرهوسي وافؽِ ـ افـػؼحؼقؿفو، مِ 

 

 

                                                

 (.147/ 1ؽت والعقون )( الـ1)

 .(314/ 2) ( ادغـي7)



 56 النشوز وطرق عالجه 

 قال الشوكاين:

 ،ـ افعؼةْس روهـ بام أوجبف اهلل ظؾقفـ مـ افطوظي وُح ِـّ أي: ذَ  {ؾعظقهـ}

 .(1بقهـ)هِّ بقهـ، ورَ ؽِّ ورَ 

 قال الشقخ أبو بؽر اجلزائري:

ـ  }  .(2)ى ذم افطوظي وافتـػر مـ ادعصقيبوفسؽق :{َؾِعُظقُه

 :افقظظ حوصؾ إمر ذم

وخوف أن يؼع مـفو وربام بدأت بقادره  ، افزوج مـ زوجتف افـشقزِق إذا َخ 

إن وف، ؾبعد أن ـوكً فقـي افؽالم بشقصي تضحؽ ذم وجف ،تظفر ظذ ادرأة

َ غَ تَ  :بتـػقذه تبودر وئً شلهلو صق  .ـؾف ا، ؾصورت ود هذ وإمر تومً  ر 

ِـّ يُ  ؾعـد ذفؽ  ، إكـو كريد : اتؼل اهلل وٓ تعقجلهلو ؿوئاًل  ،ظز وجؾ رهو بوهللذ

هذه افؽؾامت ظسك اهلل أن  وبـحق .ؿأن كعقش حقوة ضقبي ٓ كؽد ؾقفو وٓ هَ 

 .هيدهيو

 .فف أـثرافرجؾ فؾؿرأة ـوكً ضوظتفو  ـَ َس ْح أَ  نْ إِ  ،وذم افغوفى 

 .ؾفو ضوئعي ففعَ ، أصؾح اهلل فف زوجتف وَج و هللوإن ـون افزوج مطقعً  

 

                                                

 (.537/ 1) ( فتح الؼدير1)

 (.127/ 1) ( أيرس التػاشر7)
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 ادضوجع:ر ذم جْ اهلَ افثوِن: 

ـ  ذِم ادََْضوِجعِ  } :ؿول تعوػ  .(1){َواْهُجُروُه

 :قال الطزي

 نْ معـك ذفؽ: ؾعظقهـ ذم كشقزهـ ظؾقؽؿ أهيو إزواج، ؾنِ  ؾؼول بعضفؿ:

 بسك مجوظفـ  مراجعي احلّؼ ذم ذفؽ وافقاجى ظؾقفـ فؽؿ، ؾوهجروهـْغَ بَ أَ 

 .(2)ذم مضوجعتؽؿ إيوهـ

 قال ابن حجر:

 :ػسر دم ادراد باهلجرانؾف أهل التواختَ 

ظذ طوهر  ،ك افدخقل ظؾقفـ وانإؿومي ظـدهـرْ ؾوجلؿفقر ظذ أكف تَ 

 .وطوهره أكف ٓ يضوجعفو .وهق افبعد ،وهق مـ اهلجران .أيي

 .يضوجعفو ويقفقفو طفره :ادعـك :وققل 

 .مجوظفو يؿتـع مـ :وققل 

 .(3)َيومعفو وٓ يؽؾؿفو :وققل 

 

                                                

 [.31( ]الـساء: 1)

 (377/ 4( تػسر الطزي )7)

 (.371/ 9( فتح الباري )3)
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 :ذم هجران افزوجي  بعض إحوديٌ افقاردة 

آػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ  ـ عن أكس ريض اهلل عـه، قال: 1

َبيد ذم عَ ا، وؿَ كسوئف صفرً   ،فف، ؾـزل فتسع وظؼيـ، ؾؼقؾ: يو رشقل اهلل َمْؼُ

 .(1)((ؼونإن افشفر تسع وظِ ))إكؽ آفقً ظذ صفر؟ ؿول: 

حؾػ ٓ يدخؾ ظذ بعض  افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن م شؾؿة،ـ عن أُ  7

و ؽدا ظؾقفـ أو راح، ؾؼقؾ فف: يو ؼون يقمً ا، ؾؾام مه تسعي وظِ أهؾف صفرً 

 ًَ إن افشفر يؽقن تسعي ))ؼول: ؾا؟ أن ٓ تدخؾ ظؾقفـ صفرً  كبل اهلل، حؾػ

 .(2)((ووظؼيـ يقمً 

جوء رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بقً  ـ عن شفل بن شعد، قال:1

فً: ـون بقـل ؿو !((؟أيـ ابـ ظؿِؽ ))و ذم افبقً، ؾؼول: ؾؾؿ َيد ظؾق   ،ؾوضؿي

 .ؾ ظـديؼِ ؾخرج، ؾؾؿ يَ  وبقـف رء، ؾغووبـل

 ((.اكظر أيـ هق؟))ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ نإكسون:  

 .ؾجوء ؾؼول: يو رشقل اهلل، هق ذم ادسجد راؿد 

                                                

 (.5771( صحقح: أخرجه البخاري )1)

 (.1745(، ومسؾم )5777( متػق عؾقه: أخرجه البخاري )7)
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ؤه ظـ وهق مضطجع، ؿد شؼط ردا ؾجوء رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

وأصوبف تراب، ؾجعؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؿسحف ظـف،  صؼف

 (.1)((ؿؿ أبو تراب، ؿؿ أبو تراب))ويؼقل: 

ًُ  :قال ،عن أبقه ،ةَد قْ حؽقم بن معاوية بن َح  ـ عن 3 ، َمو : َيو َرُشقَل اهللِ ُؿْؾ

 َحؼ  َزْوَجِي َأَحِدَكو َظَؾقِْف؟

ًَ أَْن ُتْطِعَؿَفو إَِذا ضَ ))َؿوَل:   تََسقْ ـْ ، َوَتْؽُسَقَهو إَِذا ا ًَ ًَ  -وْ أَ  -ِعْؿ تََسبْ ـْ َٓ  -ا َو

 ًِ ٓ  ذِم اْفبَقْ َٓ َتُْجْر إِ َٓ ُتَؼبِّْح، َو ِب اْفَقْجَف َو  (.2)((َترْضِ

() :بغ ؿقفف ظؾقف افصالة وافسالم ـقػ اجلؿع ًِ ٓ  ذِم اْفبَقْ َٓ َتُْجْر إِ  ()َو

 وـقن ظع ذم مؼبي فف. اظتزل كسوءه صفرً م اوبغ ـقكف ظؾقف افصالة وافسال

 ؟ذهى إػ ادسجد ،بـ أيب ضوفى دو ؽووى ؾوضؿي

 

 

                                                

 (.7179(، ومسؾم )111عؾقه: أخرجه البخاري )متػق ( 1)

( 9174( )11342()9134)الؽزى(( )(، والـََّسائي دم )7117خرجه أبو داود )أ حسن: (7)

 .وغرهم (5/5(، )1/112(، )5/3(، )5/1وأمحد دم ))ادسـد((، )

 من ضرق عن  حؽقم بن معاوية بن َحْقدة، عن أبقه، عن رشول اهلل... فَذَكره.

 ؾسؾة حسـة، إذا مل يـتؼدها عامِل من عؾامء العؾل، أو َُتالِف ما دم الصحاح.وهذه ش 
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 :ؿول احلوؾظ ابـ حجر

 .واحلؼ أن ذفؽ خيتؾػ بوختالف إحقال

  .ؾربام ـون اهلجران ذم افبققت أصد مـ اهلجران ذم ؽرهو 

و ؾـػقس وخصقًص وبوفعؽس بؾ افغوفى أن اهلجران ذم ؽر افبققت آَل ف

 .(1)افـسوء فضعػ كػقشفـ

 ؿول صفوب افديـ افؼسطالِن: 

  .واحلوصؾ أن اهلجران َيقز أن يؽقن ذم افبققت وؽرهو

ؽر معؿقل بف، بؾ َيقز  -وأن احلك ادذـقر ذم حديٌ معوويي ادعؾؼ هـو

 .-صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-ؾف عَ ـام ؾَ  ،ذم ؽر افبققت

إذ هق معفـ ذم  :ت ؾقف رؾؼ بوفـسوءن اهلجران ذم ؽر افبقق)إ :وؿقل ادفؾى 

ظذ  ،بؾ خيتؾػ بوختالف إحقال ،فقس ظذ إضالؿف (افبققت آَل فؼؾقهـ

 .(2)فى أن اهلجران ذم ؽر افبققت أصؼأن افغو

 

 

 

                                                

 (.371/ 9( فتح الباري )1)

 (.177/ 4( رشح الؼسطالين لؾبخاري )7)
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 قال الصـعاين:

 -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -أكف ظذ إٓ أن روايي افبخوري افتل ذـركوهو دفً 

إن هذا  :وؿد ؿول افبخوري .خرج إػ مؼبي ففر كسوءه ذم ؽر بققتـ، وجَ هَ 

 أصح مـ حديٌ معوويي. 

وحديٌ  .عؾف ظذ جقاز هجرهـ ذم ؽر افبققتدل ؾِ  :هذا، وؿد يؼول

  .معوويي ظذ هجرهـ ذم افبققت

 .(1)ويؽقن مػفقم احلك ؽر مراد

 :أؿقال بعض افعؾامء ذم ـقػقي هجر ادرأة 

 قال الؽاشاين:

 :اهلجرؾف دم كقػقة ثم اختُ 

 .هيجرهو بلن ٓ َيومعفو، وٓ يضوجعفو ظذ ؾراصف :ؼقلف 

ٓ أن يسك مجوظفو  ،هيجرهو بلن ٓ يؽؾؿفو ذم حول مضوجعتف إيوهو :وققل 

ومضوجعتفو: ٕن ذفؽ حؼ مشسك بقـفام، ؾقؽقن ذم ذفؽ ظؾقف مـ افرضر 

 .بطؾ حؼفمو ظؾقفو، ؾال يمدهو بام يرض بـػسف ويُ 

                                                

 (.772/ 7( شبل السالم )1)
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ؿفو: ْس يػورؿفو ذم ادضجع، ويضوجع أخرى ذم حؼفو وؿَ هيجرهو بلن  :وققل 

ٓ ذم حول  ،ؿ ذم حول ادقاؾؼي وحػظ حدود اهلل تعوػْس ٕن حؼفو ظؾقف ذم افؼَ 

 .افتضققع وخقف افـشقز وافتـوزع

ٓ  ،وحوجتفو صفقتوومجوظفو فقؿً ؽؾبي  هيجرهو بسك مضوجعتفو :وققل 

زجر، ؾقـبغل أن يمدهو ٓ أن ذم وؿً حوجتف إفقفو: ٕن هذا فؾتلديى واف

 .(1يمدب كػسف بومتـوظف ظـ ادضوجعي ذم حول حوجتف إفقفو)

 :الشافعقة

 :قال اداوردي

 ـوعان: فوأما اهلجر 

 .ذم افػعؾ أحدمها:

 ذم افؽالم. والثاين: 

ؾفق ادراد بؤيي، وهق انإظراض ظـفو، وأن ٓ  ،فلما اهلجر دم الػعل

ًٍ  ،طفره ؾقف أو يقفقفو ،يضوجعفو ذم ؾراش  ؽره. أو يعتزهلو ذم بق

 ؾفق آمتـوع مـ ـالمفو. ،أما هجر الؽالم

                                                

 (.331/ 7( بدائع الصـائع)1)
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ؾؽلكف يرى أن أيي وإن َل تضؿـف ؾفق مـ  .وؿول افشوؾعل: ٓ أرى بف بلًش 

ى مو يراه َس إٓ أن هجر افػعؾ َيقز أن يستديؿف افزوج بحَ  ،إحدى افزواجر

 و.صالًح 

ي ظـ وِ و رُ دِ  :ف أـثر مـ ثالثي أيومؾال َيقز أن يستديؿ ،ؾلمو هجر افؽالم

هيجر أخوه ؾقق أن ؾ دسؾؿ ٓ َي ))أكف ؿول:  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ   -افـبل 

 .(1)((ثالث، وافسوبؼ أشبؼفام إػ اجلـي

 :أيًضا قال اداورديو

 مخسة أقاويل: 

  .ْر بَ ، وشعقد بـ ُج . وهق ؿقل ابـ ظبوسأٓ َيومعفو أحدها:

 . وهق ؿقل افضحوكؿفو ويقفقفو طفره ذم ادضجعأن ٓ يؽؾ والثاين:

 دي. وافس  

  دي.وهق ؿقل افضحوك وافس  . عتفوضوَج أن هيجر ؾراصفو ومُ  والثالث:

 .، وهق انإؽالظ ذم افؼقلارً وؿقفقا هلـ ذم ادضوجع ُهجْ  :يعـل والرابع:

 وهذا ؿقل ظؽرمي واحلسـ.

ؼرهو ظذ بف افبعر فقُ ربط وهق حبؾ يُ  ،ورجَ هق أن يربطفو بوهلِ  واخلامس: 

 .(1)أيب جعػر افطزيوهق ؿقل  .اجلامع

                                                

 (.594/ 9( احلاوي الؽبر )1)
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 :مة العدويالَّ قال صقخـا العَ 

ـ  ذِم ادََْضوِجعِ  } :ح ادراد بؼقفف تعوػوِّ وَ  :س  .(2){َواْهُجُروُه

 :مـفا ما ييل ،ر ذكرها العؾامءوَ لذلك ُص  ج:

فرجؾ أي أن ا .احداترـقا مجوظفـ مع كقمؽؿ معفـ ذم ؾراش و :األوىل

  .وٓ َيومعفو وٓ يؽؾؿفو يضوجعفو ويقفقفو طفره،

  .أن افرجؾ َيومعفو وٓ يؽؾؿفو أثـوء اجلامع :الثاين

  .ؾال يـوم معفو ،أن افزوج هيجر افـقم معفو بودرة :الثالث

  .ع مجوظفودَ ، وٓ يَ أن يؽؾؿفو بغؾظي وبشدة :الرابع

 أن افزوج يسك ـالمفو بوفؽؾقي. :اخلامس

 .وبشدة بغؾظي وويؽؾؿفو أيًض  ،ع مجوظفودَ افزوج يَ  أن :السادس

 .رؿ أؿقال ُأَخ وثَ  

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.147/ 1( الـؽت والعقون )1)

 [.31( ]الـساء: 7)
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 :اهلل أعؾم ـ أن صور الـشوز تتعددـ و والظاهر يل

ؾؿثؾ هذه ٓ يؽقن  ،ؾؼد تـشز ادرأة ظذ زوجفو وتتـع إذا دظوهو فػراصف 

فو هلو، ؾوفتل تتـع مـ اجلامع ٓ يؽقن ظدم مجوظ وهجراهنو ذم افػراش رادظً 

 .هلو ، بؾ ذفؽ مو ـوكً تبغل وادظً ر

 .ظ هلو ذم افؼقلؾَ غْ  ظؾقف ويُ َز دُمْ  -افتل ـوكً تلبك اجلامع ثؾ هذه افـوصز ؾؿِ  

، مع حبفو بوفتعويل ظذ أمر زوجفو وظصقوكف كوصز أخرى  كشقزهو ؿوثَ 

 .فؾجامع وصدة تقؿوهنو إفقف

 .ؾػل ذفؽ تلديى هلو ،شخص مـ مجوظفوؾفذه يؿتـع اف 

 .وع ظـ ـالمفوتلديبفو يؽؿـ ذم آمتـ ىخرأكوصز  ؿوثَ 

 .(1)واهلل تعوػ أظؾؿ .فسبقؾ فتؼقيؿفوهق اؾؾقؽـ هجران ـالمفو  

واهلل  .أن اهلجر ختتؾػ صقره وتتعدد بوختالف إحقال وادؼوموت احلاصل

 .افرضب كتؼؾ افزوج إػاصؾح مع ادرأة اهلجر، إذا َل يَ و أظؾؿ.

 

 

 

 

                                                

 (.1/345( تػسر صقخـا، التسفقل لتلويل التـزيل، شورة الـساء )1)
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ـ  }: افثوفٌ: ؿول تعوػ ُبقُه  [.34]افـسوء:  {َواَْضِ

 الرضب: هذا صػة

يعـل بذفؽ جؾ ثـوؤه: ؾعظقهـ أهيو افرجول، ذم  :الطزي قال أبو جعػر

ثوًؿو ذم مـوزهلـ وهـ وَ دؾزمفـ فؽؿ، ؾُش  انإيوب إػ مو يَ ْغَ بَ أَ  نْ كشقزهـ، ؾنِ 

مـ  ي اهلل ذم افالزم هلــ إػ افقاجى ظؾقفـ مـ ضوظبْ مُ قَ واَضبقهـ فِ 

 .(1)حؼقؿؽؿ

 لقك بعض األحاديث دم الباب:إو

اهلل  جة الـبي صذطبة حَ دم ُخ  بن عبد اهلل، ريض اهلل عـه  ـ حديث جابر 1

 :وفقه ،واحلديث ضويل، عؾقه وشؾم

ؾنكؽؿ أخذتقهـ بلمون اهلل، واشتحؾؾتؿ ؾروجفـ  :ؾوتؼقا اهلل ذم افـسوء))

ا تؽرهقكف، ؾنن ؾعؾـ دً صؽؿ أحرُ قضئـ ؾُ بؽؾؿي اهلل، وفؽؿ ظؾقفـ أن ٓ يُ 

سقتـ ؿفـ وـِ ح، وهلـ ظؾقؽؿ رزَزِّ و ؽر مُ ذفؽ ؾوَضبقهـ َضبً 

 .(2)احلديٌ(( بودعروف...

 (.(ؽر مزح و)َضبً ) صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ؿقفف ووجه الشاهد:

 

                                                

 (.313/ 4( تػسر الطزي )1)

 (.1714( صحقح: أخرجه مسؾم )7)
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 قال الـووي:

 .ؾفق افرضب افشديد افشوق ،وأمو افرضب ادزح

 .(1)ادشؼي :حوافَزْ  .صوق فقس بشديد وٓو اَضبقهـ َضبً  :ومعـوه 

 قال العقـي:

 .(2)قزز بف ظـ افـشَج زْ و تُ تلديبً  و يؽقنؽ، وهق مؾِ فْ ؽر مزح وٓ مُ  وَضبً 

أكف شؿع افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خيطى،  ـ حديث عبد اهلل بن زمعة، 7   

إذ اكبعٌ }))ر، ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ؼَ ر افـوؿي وافذي ظَ ـَ وذَ 

 ((اكبعٌ هلو رجؾ ظزيز ظورم، مـقع ذم رهطف، مثؾ أيب زمعي {صؼوهوأ

جؾد امرأتف جؾد افعبد، ؾؾعؾف ؾقَ  د أحدـؿؿِ عْ يَ ))ر افـسوء، ؾؼول: ـَ وذَ 

 .(3)((ر يقمفـ آِخ يضوجعفو مِ 

جؾد امرأتف ؾقَ )) :بؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اشتـؽور افـبل ووجه الشاهد: 

 .((ر يقمفآِخ ـ جؾد افعبد، ؾؾعؾف يضوجعفو مِ 

 

 

                                                

 (.141/ 4( رشح الـووي عذ مسؾم )1)

 (.149/ 77( عؿدة الؼاري )7)

 (.7455(، ومسؾم )1917( متػق عؾقه: أخرجه البخاري )3)
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 ال:طَّ قال ابن بَ 

وؿول احلسـ:  .ؽر صوئـ ل، ؿول: يعـقفف: )َضًبو ؽر مزح(ؿ وؿول ؿتودة ذم

 .(1)ؽر ممثر

( ، تؼبقح مـ افـبل )صذ اهلل ظؾقف وشؾؿوؿقفف: )ثؿ َيومعفو ذفؽ افققم(

 .(2)فالوطراب وؿرب افتـوؿض

 .(3)((و ؽر مزحَضبً ))ؿول ظطوء: 

 :قال الؽاشاين

 .و ؽر مزح وٓ صوئـهو ظـد ذفؽ َضبً إٓ ََضَ و

وافالِت ختوؾقن كشقزهـ ؾعظقهـ } :وإصؾ ؾقف ؿقفف ظز وجؾ 

 ، وافقاو[ ، ؾظوهر34]افـسوء:  {واهجروهـ ذم ادضوجع واَضبقهـ

 .حتتؿؾ ذفؽ

 اًم ؽَ َح  :ؿغؽَ ف إفقفام َح قجِّ ع إمر إػ افؼويض فقُ ؾِ ع افرضب، وإٓ رُ ػَ كَ  نْ ؾنِ  

وإن خػتؿ صؼوق بقـفام }ـام ؿول اهلل تعوػ:  ، مـ أهؾفواًم ؽَ ؾف، وَح مـ أه

                                                

 (.374/ 2( رشح البخاري )1)

 (.375/ 2( رشح البخاري )7)

 (.153/ 1( صحقح من قول عطاء: أخرجه عبد الرزاق دم ))تػسره(( )3)
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ؾوبعثقا حؽام مـ أهؾف وحؽام مـ أهؾفو إن يريدا إصالحو يقؾؼ اهلل 

 .(1){بقـفام

 الشافعقة:

 :قال اداوردي

ٓ  ر،وأمو افرضب ؾفق َضب افتلديى وآشتصالح، وهق ـرضب افتعزي

 .بؾغ بف أدكك احلدودَيقز أن يَ 

 .شغأو يَ  ،لمِ دْ أو يُ  ،ـمِ زْ ؼتؾ أو يُ تقؿك بوفرضب أربعي أصقوء: أن يَ وي 

 .ؼل افقجفيتو، وـً مِ زْ و وٓ مُ قً مِ دْ و وٓ مُ و مزحً ؿول افشوؾعل: وٓ يرضهو َضبً  

 .افؼوتؾ :ؾودزح 

 .إهنور افدم :لمِ دْ وادُ  

 .تعطقؾ إحدى أظضوئفو :ـمِ زْ وادُ  

 .(2تو)ؼبح صقرشقـفو ويُ ب افقجف يَ ََضْ و 

 :مة العدويالَّ قال صقخـا العَ 

 .(3)اؾدً جِ  رضِّ وٓ خُيَ  ؽن ظظاًم ال يَ هق َضب ؽر ممثر وٓ صوئـ ، ؾ

                                                

 (.331/ 7( بدائع الصـائع)1)

 (.594/ 9( احلاوي الؽبر )7)

 (.1/342( تػسر صقخـا، التسفقل لتلويل التـزيل، شورة الـساء )3)
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 {نامؽَ احلَ }

ـْ َأْهؾَِفو }ؿول تعوػ: ـْ َأْهؾِِف َوَحَؽاًم ِم َوإِْن ِخْػتُْؿ ِصَؼوَق َبقْـِِفاَم َؾوْبَعثُقا َحَؽاًم ِم

وَن َظؾِقاًم َخبًِرا إِْن ُيِريَدا إِْصاَلًحو ُيَقؾِِّؼ  ـَ  [.35]افـسوء:  {اهلل ُ َبقْـَُفاَم إِن  اهلل َ 

 :قال ابن هبرة

رجفو قػ ظؾقفو أن خُي وِخ  ،واتػؼقا ظذ أكف إذا وؿع افشؼوق بغ افزوجغ

 .(1) مـ أهؾفواًم ؽَ  مـ أهؾف وَح اًم ؽَ َح  احلوـؿبعٌ يَ ؾنكف  :ذفؽ إػ افعصقون

 قال ابن رصد:

َػَؼ اْفعُ  ٌِ احْلََؽَؿْغِ ات  ْوَجْغِ  ،َؾاَمُء َظَذ َجَقاِز َبْع  ،إَِذا َوَؿَع افت َشوُجُر َبْغَ افز 

ًْ َأْحَقاهُلاَُم ذِم افت َشوُجِر  ـَ ادُْبْطِِؾ  -َوُجِفَؾ فَِؼْقفِِف َتَعوَػ:  -َأْظـِل: ادُِْحؼ  ِم

ـْ َأْهؾَِفوَوإِْن ِخْػتُْؿ ِصَؼوَق َبقْـِِفاَم َؾوْبَعثُقا َحَؽاًم مِ }  .(2){ـْ أَْهؾِِف َوَحَؽاًم ِم

 :قال أبو حمؿد بن حزم 

ُجِؾ َواْمَرَأتِفِ  ـْ أَْهؾِِف َوَحَؽاًم  ،َمْسَلَفٌي: َوإَِذا َصَجَر َبْغَ افر  ُؿ َحَؽاًم ِم
ٌَ احْلَوـِ َبَع

ـْ َأْهؾَِفو ـْ  ،ِم وَِلِ ِمـُْفاَم، َويُ َظ ـْ َذفَِؽ قَو إَػ احْلَوـِِؿ َمو وَ ـْفِ َحوِل افظ   :َؿَػو َظَؾقِْف ِم

ـْ ُهَق ِؿبَ فِقَ  وَِلِ  ْلُخَذ َظَذ َيَدِي َؾُف، َويَ ْلُخَذ احْلَؼ  ِِم   .(3) افظ 

                                                

 (.141/ 7) ( اختالف األئؿة العؾامء1)

 (.112/ 3ادجتفد )( بداية 7)

 (.714/ 9( ادَُحذَّ باآلثار )3)
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 ؿغ حؼ افتػريؼ بغ افزوجغ؟ؽَ افرابع: هؾ فؾحَ 

 :ؾف أهل العؾم دم هذه ادسللة عذ قولنياختَ 

  .قارِّ ػَ ؿني أن يُ ؽَ لقس لؾَح  :الؼول األول

 .، وؿقل ابـ حزموادشفقر ظـد احلـوبؾي ،وافشوؾعقي ،وهق ؿقل إحـوف

 :قال ابن هبرة

 ؼو مـ ؽر إذن افزوج؟ؾِّ طَ ؿغ أن يُ ؽَ واختؾػقا هؾ فؾحَ 

ؼو إٓ أن ؾِّ طَ ؾؼول أبق حـقػي وافشوؾعل ذم أحد ؿقفقف، وأمحد: فقس هلام أن يُ 

 عؾ افزوج ذفؽ إفقفو.ََي 

ض أو بغر قَ و انإصالح بعِ يَ أَ رَ  نْ ر: إِ وؿول موفؽ وافشوؾعل ذم افؼقل أَخ 

بؾ افزوج افطالق ـ ؿِ افذي مِ  رأى نْ ع جوز، وإِ ؾْ و اخلُ يَ أَ رَ  نْ ض جوز، وإِ قَ ظِ 

 .(1) يتوج إػ إذن افزوج ذم افطالقؼ، وٓؾ  ضَ 

 :قال ابن رصد

: َأَح  ْوَجْغِ ـْ أَْهِؾ افز  ٓ  ِم َٓ َيُؽقَكوِن إِ ـْ ِؿبَِؾ َوَأمْجَُعقا َظَذ َأن  احْلََؽَؿْغِ  و ِم ُدمُهَ

ـْ ِؿبَِؾ ادَْْرأَةِ  َخُر ِم ْٔ ْوِج، َوا ـْ َيْصُؾُح فَِذفَِؽ  .افز  ِفاَم َم
َٓ ُيقَجَد ذِم َأْهؾِ ٓ  َأْن   ،إِ

و مِهَ ـْ َؽْرِ َشُؾ ِم  .َؾُرْ

 ََلْ َيـُْػْذ َؿْقهُلاَُم. ،َوَأمْجَُعقا َظَذ َأن  احْلََؽَؿْغِ إَِذا اْختََؾَػو 

                                                

 (.141/ 7( اختالف األئؿة العؾامء )1)
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ْوَجْغِ قا َظَذ َأن  َؿْقهَلاَُم ذِم اجْلَْؿِع َبقْـَُفاَم َكوؾٌِذ بَِغْرِ َوَأمْجَعُ   ـَ افز  قٍؾ ِم
 .(1) َتْقـِ

 قال ابن رصد:

َػَؼو َظَذ َذفَِؽ  ـَ  ،َواْختََؾُػقا ذِم َتْػِريِؼ احْلََؽَؿْغِ َبقْـَُفاَم إَِذا ات  َهْؾ ُيْتَوُج إَِػ إِْذٍن ِم

َٓ ُيْ  ْوِج َأْو   تَوُج إَِػ َذفَِؽ؟افز 

ْجتاَِمعِ   ِٓ بَِغْرِ َتْقـِقِؾ  ،َؾَؼوَل َموفٌِؽ َوَأْصَحوُبُف: ََيُقُز َؿْقهُلاَُم ذِم اْفُػْرَؿِي َوا

َٓ إِْذٍن ِمـُْفاَم ذِم َذفَِؽ. ْوَجْغِ َو  افز 

، َوَأُبق َحـِقَػَي َوَأْصَحوُهُاَم: َفقَْس هَلاَُم َأْن يُ   وؾِِعل  ٓ  َأْن ََيَْعَؾ َوَؿوَل افش  َؿو، إِ َػرِّ

ْوُج إَِفقِْفاَم افت ْػِريَؼ   .افز 

ُي َموفٍِؽ   :  :َوُحج  ُف َؿوَل ذِم احْلََؽَؿْغِ ـِ َأيِب َضوفٍِى أَك  ـْ َظِعِّ ْب ـْ َذفَِؽ َظ َمو َرَواُه ِم

ْوَجْغِ َواجْلَْؿُع.   إَِفقِْفاَم افت ْػِرَؿُي َبْغَ افز 

وؾِعِ  ُي افش  ، َوَأيِب َحـِقَػيَ َوُحج  َْصَؾ َأن  افط اَلَق َفقَْس بِقَِد أََحٍد ِشَقى  :لِّ ْٕ أَن  ا

ْوِج  ْوُج افز  ُؾُف افز  ِـّ ـْ ُيَق  .(2)َأْو َم

 

 

 

                                                

 (.112/ 3( بداية ادجتفد )1)

 ( السابق.7)
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  :قال الشافعي

وَن َهَذاَؾنَِذا  ـْ َأْهؾَِفو ـَ ـْ َأْهؾِِف َوَحَؽاًم ِم ٌَ َحَؽاًم ِم  .َبَع

   ٓ ٌُ احْلََؽاَمِن إ َٓ ُيبَْع ْوَجْغِ  ، َمْلُمقَكْغِ َو ْوَجوِن بَِلْن  ،َوبِِرَوو افز  ُؾُفاَم افز  ِـّ َوُيَق

َؿو إَذا َرَأَيو َذفَِؽ   .ََيَْؿَعو َأْو ُيَػرِّ

بِقُع َقاَل   َكا الرَّ وؾِِعل   :َأْخَزَ َكو افش  َكو افث َؼِػل   :َؿوَل  – َرمِحَُف اهلُل - َأْخَزَ ـْ  ،َأْخَزَ َظ

ـْ حُمَ  ،َأي قَب  يَرةَ َظ ـِ َهِ ِد ْب ـْ ظبَقَْدةَ  ،ؿ  َييِ  ،َظ ْٔ ـْ َظِعٍّ ذِم َهِذِه ا َوإِْن ِخْػتُْؿ } :َظ

ـْ َأْهؾَِفو ـْ َأْهؾِِف َوَحَؽاًم ِم  .{ِصَؼوَق َبقْـِِفاَم َؾوْبَعثُقا َحَؽاًم ِم

 َهْؾ َتْدِرَيوِن َمو َظَؾقُْؽاَم؟  :ُثؿ  َؿوَل فِْؾَحَؽَؿْغِ  

َؿَعوَظَؾقُْؽاَم إْن َرأَ  َؿَعو َأْن دَمْ َؿو ،ْيُتاَم أَْن دَمْ َؿو أَْن ُتَػرِّ  .َوإِْن َرَأْيُتاَم أَْن ُتَػرِّ

  ًِ ًُ  :ادَْْرَأةُ  َؿوَف  . باَِم َظَع  ؾِقِف َويِل بِؽِتَوِب اهللِ  َرِوق

ُجُؾ   و اْفُػْرَؿُي َؾاَل  :َوَؿوَل افر   .أَم 

ذَ  – َظـُْف َريِضَ اهلُل -َؾَؼوَل َظِعٌّ   ًَ ـَ ْت بِفِ َواهللِ ْب  . َحت ك ُتِؼر  بِِؿثِْؾ اف ِذي أََؿر 

ًُ  - َظـُْف َريِضَ اهلُل -َؾَؼْقُل َظِعٍّ  :َؿوَل   ـْ َأْن َفقَْس  ،َيُدل  َظَذ َمو َوَصْػ ِم

ُجِؾ بُِحْؽِؿِفاَم   ُدوَن ِرَوو ادَْْرَأِة َوافر 
ٌَ َحَؽَؿْغِ  َوَظَذ َأن   .فِْؾَحوـِِؿ َأْن َيبَْع

ُجِؾ َوادَْْرَأةِ  قاَلِن فِؾر 
و َوـِ  إك اَم مُهَ

 .بِوفـ َظِر َبقْـَُفاَم ذِم اجْلَْؿِع َواْفُػْرَؿيِ  ،احْلََؽَؿْغِ

 َمو َدل  َظَذ َذفَِؽ؟  :َفنِْن َقاَل َقائٌِل  
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وَن احلُْ  :ُقْؾـَا ـَ ُجِؾ َوادَْ  - َظـُْف َريِضَ اهللُ  -ْؽُؿ إَػ َظِعٍّ َفْق  ٌَ ُهَق  ،ْرَأةِ ُدوَن افر  َبَع

 .اْبَعثُقا َحَؽَؿْغِ  :َوََلْ َيُؼْؾ  ،َحَؽَؿْغِ 

تَِؿُؾ أَْن َيُؼقَل  :َفنِْن َقاَل َقائٌِل   ُحْؽُؿُفاَم  َؾقَُجقزَ  (اْبَعثُقا َحَؽَؿْغِ ) :َؾَؼْد َيْ

اَم ََيُقُز ُحْؽُؿ احْلَوـِِؿ اف ِذي ُيَص بِتَْسِؿقَِي اهللِ  ـَ  ،
و َحَؽَؿْغِ ومُهَ هُ  إي  ُ ـْ  رِّ َموُم َؾَؿ انْإِ

ُه اهلُل ثَُر َمْعـًكَشام  ـْ ـِ إَذا َرَؾَعو َصقْئًو  ، َتبَوَرَك َوَتَعوَػ َحوـاًِم َأ وِهَدْي وفش  ـَ َأْو َيُؽقَكو 

َمومِ  ُدف قِِن ِمـُْؽْؿ َظَذ  :َأْي  (اْبَعثُقا َحَؽَؿْغِ ) :َأْو َيُؼقُل  .أَْكَػَذُه َظَؾقِْفاَم  ،إَػ انْإِ

 َصوحِلَْغِ َحَؽؿَ 
ُفقدِ  ،ْغِ اَم َتُدف قِِن َظَذ َتْعِديِؾ افش   .ـَ

 .افظ وِهُر َمو َوَصْػـَو :ُقْؾـَا 

ـْ أَْن ُكِحقَؾُف َظـُْف َمَع ُطُفقِرهِ    – َظـُْف َريِضَ اهللُ  -َؿْقَل َظِعٍّ  َأن   -َوَاف ِذي َيْؿـَُعـَو ِم

ْوِج  ًَ ) :فِؾز  َذْب ْت بِفِ   َحت ك ُتِؼر  هللَِوا ـَ َيُدل  َظَذ َأك ُف َفقَْس  (بِِؿثِْؾ اف ِذي أََؿر 

ْوَجوِن َذفَِؽ إَفقِْفاَم  َض افز  ٓ  بَِلْن ُيَػقِّ  َأْن َيُْؽاَم إ
َوَذفَِؽ َأن  ادَْْرَأَة  ،فِْؾَحَؽَؿْغِ

ـْ َتْػِقيِض افط اَلِق  ْوُج ِم ًْ َواْمتَـََع افز  َو  :- َظـُْف  اهلُلَريِضَ  -، َؾَؼوَل َظِعٌّ َؾق 

(( ًَ َذْب ْت بِفِ  ـَ ُف إْن ََلْ ُيِؼر  ََلْ َيْؾَزْمُف  ((َحت ك ُتِؼر  بِِؿثِْؾ اف ِذي أََؿر  َيْذَهُى إَػ أَك 

وَن َيْؾَزُمُف َضاَلٌق بَِلْمِر احْلَوـِِؿ َأْو َتْػِقيِض ادَْْرَأةِ  .افط اَلُق َوإِْن َرَأَيوهُ  ـَ َفَؼوَل  ،َوَفْق 

ً   َرْرَت ؿْ أَ َٓ ُأَبويِل أَ  :َففُ   .(1)أَْن َيُْؽاَم باَِم َرَأَيو َوَأَمَر احْلََؽَؿْغِ  !َأْم َشَؽ

 

                                                

 (.171/ 5( األُم )1)
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 :قال ابن قدامة

رجفام ذفؽ إػ  ظؾقفام أن خُي ِق )وافزوجون إذا وؿعً بقـفام افعداوة، وُخ 

 وغ، برو مـ أهؾفو، ملمقكَ اًم ؽَ  مـ أهؾف وَح اًم ؽَ ٌ احلوـؿ َح عَ بَ  :افعصقون

 .مـ ذفؽ فزمفام(ال عَ ؿو، ؾام ؾَ رِّ ػَ ؿعو إذا رأيو أو يُ زوجغ وتقـقؾفام، بلن ََي اف

: ؾنن بون فف أكف ر احلوـؿظَ أن افزوجغ إذا وؿع بقـفام صؼوق، كَ  :ومجؾة ذلك

وإن بون أكف مـ افرجؾ، أشؽـفام إػ  .ؾفق كشقز، ؿد مه حؽؿف مـ ادرأة

 ظؾقفو. جوكى ثؼي، يؿـعف مـ انإَضار هو وافتعدي 

ر ، أو ادظك ـؾ واحد مـفام أن أَخ دٍّ عَ وـذفؽ إن بون مـ ـؾ واحد مـفام تَ 

 .ؾزمفام انإكصوفؼف ظؾقفام ويُ ـ يُ مَ  أشؽـفام إػ جوكِى  :طؾؿف

 :قػ افشؼوق ظؾقفام وافعصقونؾنن َل يتفقل ذفؽ وتودى افؼ بقـفام، وِخ  

 ال مو يريونعَ ـظرا بقـفام وؾَ  مـ أهؾفو، ؾاًم ؽَ  مـ أهؾف وَح اًم ؽَ ٌ احلوـؿ َح عَ بَ 

وإن خػتؿ صؼوق بقـفام }ـ مجع أو تػريؼ: فؼقل اهلل تعوػ: ؾقف، مِ  ادصؾحي

 {ؾوبعثقا حؽام مـ أهؾف وحؽام مـ أهؾفو إن يريدا إصالحو يقؾؼ اهلل بقـفام

 [ .35]افـسوء: 

 :ذم احلؽؿغ -رمحف اهلل  -ً افروايي ظـ أمحد واختؾػ

 ؿؾؽون افتػريؼ إٓ بنذهنام. ف، أهنام وـقالن هلام، ٓ يَ ؾػل إحدى افروايتغ ظـ 
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ؽل ذفؽ ظـ احلسـ وأيب وُح  . افشوؾعلوهذا مذهى ظطوء وأحد ؿقيَل 

ضع حؼف، وادول حؼفو، ومهو رصقدان، ؾال َيقز فغرمهو ٕن افبُ  :حـقػي

 .(1)أو وٓيي ظؾقفام  بقـوفي مـفامافتكف ؾقف إٓ

 :قال أبو حمؿد بن حزم

، َوَفقَْس  ْوَجْغِ َؿو َبْغَ افز  هِ  َٓ بُِخْؾعٍ  هَلاَُم َأْن ُيَػرِّ َٓ بَِغْرِ  .(2)َو

 :أدفتفؿ

 :، ريض اهلل ظـفأثر ظع

وإن خػتؿ صؼوق بقـفام ؾوبعثقا حؽام مـ } :قدة، أكف ؿول ذم هذه أييبِ ظـ ظَ 

 ؿول: {أهؾف وحؽام مـ أهؾفو

ئوم مـ واحد مـفام ؾِ ومع ـؾ  ،جوء رجؾ وامرأة إػ ظع ريض اهلل ظـف 

 ، مـ أهؾفواًم ؽَ  مـ أهؾف وَح اًم ؽَ ثقا َح عَ ؾبَ  ،رهؿ ظع ريض اهلل ظـفمَ ؾلَ  ،افـوس

ؿعو، ؿعو أن دَم أتدريون مو ظؾقؽام؟ ظؾقؽام إن رأيتام أن دَم )ؿغ: ؽَ ثؿ ؿول فؾحَ 

 (.ػرؿو أن تػرؿووإن رأيتام أن تُ 

                                                

 (.377/ 2( ادغـي )1)

 (.714/ 9( ادَُحذَّ باآلثار )7)
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ًُ  قال:  وؿول افرجؾ: أمو  .ويلؾقف  بؽتوب اهلل بام ظع   ؿوفً ادرأة: روق

ًَ رؿي ؾالافػُ  ر بؿثؾ ؼِ تزح حتك تُ  واهلل ٓ !! ؾؼول ظع ريض اهلل ظـف: )ـذب

  .(1)(بف افذي أؿرْت 

 :، ريض اهلل عـفامقصة ابن عباس ومعاوية

 ،ؼقؾ بـ أيب ضوفى ؾوضؿي بـً ظتبي بـ ربقعيي ؿول: تزوج ظَ ؽَ قْ ؾَ ظـ ابـ أيب مُ 

 بؽ ظذ أن تضؿـ يل وأكػؼ ظؾقؽ.  أتزوج وـوكً ـبرة ادول ؾؼوفً:

أيـ صقبي بـ  ؟ؾؽون إذا دخؾ ظؾقفو ؿوفً: أيـ ظتبي بـ ربقعي ،ؿول: ؾتزوجفو

 ربقعي؟ 

                                                

  :، ريض اهلل عـهصحقح عن عيل( 1)

 ( من ضريق عبد الوهاب الثؼػي.453ه(( )أخرجه الشافعي دم ))مسـد

 ( من ضريق محاد بن زيد.474وأخرجه شعقد دم ))تػسره(( )

 ( من ضريق َمْعَؿر.11443وأخرجه عبد الرزاق دم ))مصـػه(( ) 

 ( من ضريق ابن ُعَؾقَّة.9172وأخرجه الطزي دم ))تػسره(( ) 

 .... فَذَكر الؼصة عن عيل قدةأيوب، عن ابن شرين، عن َعبِ كؾفم عن أربعتفم وغرهم، 

(: مروي من وجوه ثابتة عن ابن شرين، عن َعبِقدة  147/ 4الشتذكار(( )دم )) قال ابن عبد الز

ْؾاَمين عن عيل.   السَّ

 .وهذا األثر صحقح(: 4/53ن دم ))البدر ادـر(( )ؼِّ ؾَ وقال ابن ادُ 
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أيـ صقبي بـ ربقعي؟  ؟ؾؼوفً: أيـ ظتبي بـ ربقعي ،َبِرمٌ و وهق ؿول: ؾدخؾ يقمً 

ًِ  ؿول: ظذ يسوركِ   !!افـور إذا دخؾ

  !!ؿع رأد ورأشؽ رءوؿوفً: ٓ ََي  ،ظؾقفو ثقوهو دْت ؿول: ؾَش  

 .ٌ معوويي وابـ ظبوسعَ ؾلتً ظثامن ؾبَ 

 ؾؼول ابـ ظبوس: واهلل ٕؾرؿـ بقـفام. 

 ًُ ُ  وؿول معوويي: مو ــ   !!وفـَ ق بغ صقخغ مـ بـل ظبد مَ رِّ ؾَ ِٕ

 .(1)ؾلصؾحو أمرمهو ،ا ظؾقفام أثقاهامقو وؿد صدتَ ؿول: ؾلَ 

ظـ  ،ظـ ظؽرمي ،و ابـ ضووسأخزك ،رؿَ عْ أخزكو مَ  ،أخزكو حمؿد بـ ظؿر 

ؾؼول: إن رأيتام  -ظثامن :ٓ أظؾؿف إٓ ؿول -ثفامعَ ابـ ظبوس ومعوويي ؿول: بَ 

 .(2)ؿورِّ وأن تػرؿو ؾػَ  ،ؿعو ؾومجعوأن دَم 

                                                

  ؾته الكؼطاع:عِ  ،ضعقف( 1)

(، وابن شعد دم 11442(، وعبد الرزاق دم ))مصـػه(( )5/175(( )أخرجه الشافعي دم ))األُم

 ( من ضريق ابن ُجَرْيج، حدثـي ابن أيب ُمَؾْقَؽة قال...فَذَكره. 4/149))الطبؼات(( )

 وابن أيب ُمَؾْقؽة مل يدرك عثامن.

 (: قال أبو ُزْرعة دم حديثه عن عؿر وعثامن ريض اهلل711قال العالئي دم ))جامع التحصقل(( ) 

 عـفام: هو مرشل.

 (.547أخرجه عبد الرزاق دم ))تػسره(( ) ضعقف:( 7)

  وفقه عؽرمة بن خالد، مل يسؿع من ابن عباس. 

= 
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 .ؿني حق التػريق بني الزوجنيؽَ لؾَح  :الؼول الثاين 

 :قال ابن قدامة

 ض وؽرقَ ع وتػريؼ، بعِ ػعال مو يريون مـ مجأهنام حوـامن، وهلام أن يَ  :وافثوكقي

 ض، وٓ يتوجون إػ تقـقؾ افزوجغ وٓ روومهو.قَ ظِ 

بل عْ ي كحق ذفؽ ظـ ظع وابـ ظبوس وأيب شؾؿي بـ ظبد افرمحـ، وافش  وِ ورُ 

 .وموفؽ وإوزاظل وإشحوق وابـ ادـذر ،ْر بَ عل وشعقد بـ ُج خَ وافـ  

مهو ام  ؾَس  {ؾفوؾوبعثقا حؽام مـ أهؾف وحؽام مـ أه} :فؼقل اهلل تعوػ 

ؾخوضى  {إن يريدا إصالحو}افزوجغ، ثؿ ؿول:  وعتز روؿغ، وَل يَ ؽَ َح 

 .(1ؿغ بذفؽ)ؽَ احلَ 

 :قال ابن الؼقم 

ؿني: هل مها حاكامن أو وكقالن؟ عذ ؽَ ف دم احلَ ؾَ ؾف السؾف واخلَ وقد اختَ 

 قولني:

 وأمحد ذم ،وهق ؿقل أيب حـقػي وافشوؾعل ذم ؿقل .أهنام وـقالن أحدمها:

 روايي.

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

قال عبد اهلل بن أمحد: شؿعُت َأيب يؼول: كان عؽرمة بن خالد مل يسؿع من ابن عباس صقًئا، إكام 

ث عن شعقد بن جبر. ))العؾل(( )  (.433حُيَدِّ

 (.377 /2( ادغـي )1)
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وأمحد ذم افروايي  ،وهذا ؿقل أهؾ ادديـي وموفؽ .أهنام حوـامن والثاين:

 .(1)وهذا هق افصحقح .رل ذم افؼقل أَخ وافشوؾع ،إخرى

 الراجح

ؿغ أن ؽَ قس فؾحَ أكف ف أظـل ،افؼقل إولهق افذي يسجح يل ـ واهلل أظؾؿ ـ 

، وٓ يػرؿو إٓ ؾؼط حصالانإ، وإكام هلام حؼ اجلؿع وػرؿو بغ افزوجغيُ 

 .بتقـقؾ مـ افزوجغ

ِؼ اهلل ُ َبقْـَُفاَم إِن  } :ؿول إذ اهلل ظز وجؾ  وَن َظؾِقاًم إِْن ُيِريَدا إِْصاَلًحو ُيَقؾِّ ـَ اهلل َ 

 .(2){َخبًِرا

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.127/ 5( زاد ادعاد )1)

 [.35(]الـساء: 7)
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 ظذ افستقى أو افتخقر؟ افعؼقبوت ذهاخلومس: ه

ـ  }ؿول تعوػ:  ِِت خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه ـ  ذِم ادََْضوِجِع  َوافال  ـ  َواْهُجُروُه َؾِعُظقُه

بًِرا ـَ وَن َظؾِق و  ـَ ـ  َشبِقاًل إِن  اهلل َ  ـ  َؾنِْن َأَضْعـَُؽْؿ َؾاَل َتبُْغقا َظَؾقِْف ُبقُه  {َواَْضِ

 [.34]افـسوء: 

 لقك أقوال العؾامء من أصحاب ادذاهب وغرهم:إو

 :األحـاف

 :قال الؽاشاين

 .بلن ـوكً كوصزة ،ؾزم ضوظتففتلديى فؾزوج إذا َل تطعف ؾقام يَ وٓيي ا :ومـفو

ًٓ  ،ؾؾف أن يمدهو  بلن يؼقل  ،غ ظذ افرؾؼ وافؾِّ فؽـ ظذ افستقى، ؾقعظفو أو

وٓ تؽقِن مـ ـذا  ،ـقِن مـ افصوحلوت افؼوكتوت احلوؾظوت فؾغقى) :هلو

 .ؼبؾ ادقظظي، ؾتسك افـشقزتَ  فوؾؾعؾ (وـذا

 .(1)رهوجَ وإٓ هَ  ،ظي ورجعً إػ افػراشادقظؾنن كجعً ؾقفو  

 :ادالؽقة

 :قال الشقخ الدردير

ُ اْفَؼْؾَى فَِؼبُقِل افط وَظِي َواْجتِـَوِب ادُْـَْؽرِ  :َواْفَقْظظُ    .افت ْذـُِر باَِم ُيَؾغِّ

                                                

 (.331/ 7( بدائع الصـائع)1)
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( إَذا ََلْ ُيِػدِ  ـ بََفو ذِم ادَْْضَجعِ  :اْفَقْظُظ )َهَجَرَهو( َأْي  )ُثؿ  اَل َيـَوُم َمَعَفو ذِم ؾَ  ،دَمَ

ـْ ادَُْخوَفَػيِ  :َؾْرشٍ   .َفَعؾ َفو أَْن َتْرِجَع َظام  ِهَل َظَؾقِْف ِم

( إَذا ََلْ ُيِػدِ   َهَو( َأْي  )ُثؿ  ٍح  :اهْلَْجُر )ََضَ ًبو َؽْرَ ُمَزِّ ُهَو ََضْ َوُهَق  ،َجوَز َفُف ََضْ

َٓ َيِشُغ َجورِ  َٓ َيْؽِنُ َظْظاًم َو ُح َوَفْق َظؾَِؿ  .َحيً اف ِذي  ُب ادَُْزِّ ْ َٓ ََيُقُز افرض  َو

ُك افـ ُشقزَ  َٓ َتْسُ َو  ٓ  بِفِ  َأهن   .(1)إ

 قال الشافعي:  

تَِؿُؾ َؿْقُففُ  ـ  } :َوَؿْد َيْ [ إَذا َكَشْزَن َؾِخْػُتْؿ 34]افـسوء:  {خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه

ـ  ذِم افـ ُشقزِ  ِب)َأْن َيُؽقَن  -حِلَوَجتِِف ْ ْجَرِة َوافرض    .(2َفُؽْؿ مَجُْع اْفِعَظِي َواهْلِ

 قال اداوردي:

، وَهْجرهو، فوو ظذ افـشقز ثالثي أصقوء: َوْظظؾ اهلل تعوػ معوؿبتفعَ ؾجَ 

ه  و. وََضْ

 ودم ترتبقفا إذا كشزت قولن: 

 هو. ، ؾنن أؿومً ظؾقف ََضَ رهوجَ ظفو وهَ ظَ أكف إذا خوف كشقزهو وَ  أحدمها:

، ؾنن رهوجَ شقز هَ ـأكف إذا خوف كشقزهو وظظفو ، ؾنذا أبدت اف :والثاين

 افشوؾعل.  يلوهق إطفر مـ ؿق .هوأؿومً ظؾقف ََضَ 

                                                

 (.313/ 7( الرشح الؽبر لؾشقخ الدردير، وحاصقة الدشوقي )1)

 (.177/ 5( األُم )7)
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ح َزِّ ؽر مُ  ،يزجرهو بف ظـ افـشقز ومو ـون تلديبً  :وافذي أبقح فف مـ افرضب

 .(1ؽ)فِ ـْ وٓ مُ 

 قال الـووي:

ي ادَْْرَأةِ َثاَلُث َمَراتَِب    :َفؾِتََعدِّ

ـٍ  ْحَداَها:إِ  ًٓ َأْو ؾِْعاًل، بَِلْن دُمِقبَُف بَِؽاَلٍم َخِش َأْن ُيقَجَد ِمـَْفو َأَموَراُت افـ ُشقِز َؿْق

ًو، َأْو ََيَِد ِمـَْفو إِْظَراًوو َوُظبُقًشو َبْعَد َضاَلَؿٍي َوُفْطٍػ  وَن َفقِـّ ـَ  .َبْعَد َأْن 

َٓ َيرْضِ  ،َؾِػل َهِذِه ادَْْرَتبَِي، َيِعُظَفو  َٓ هَيُْجُرَهوَو و َو  .ُهَ

َؼ ُكُش  الثَّاكِقَُة:  رُ أَْن َيتََحؼ  َٓ َيتََؽر  ـْ 
اُرَهو َظَؾقِْف، َؾقَِعُظَفو  قُزَهو، َفؽِ َٓ َيْظَفُر إرِْصَ َو

 َوهَيُْجُرَهو. 

قُْخ َأُبق َحوِمٍد َوادََْحوِمِع  ادَْـَْع،  َح افش  ِن، َرج  َٓ ِب َؿْق ْ َوَصوِحبَو َوذِم َجَقاِز افرض 

ِب ) وِمؾِ ( َو)ادَُْفذ   اجْلََقاَز. (افش 

اؾِِعل  ذِم  َح افر  : َرج  ًُ رِ )ُؿْؾ  .ادَْـْعَ  (ادَُْحر 

  َأْظَؾُؿ.، َوُهَق ادُْْختَوُر. َواهلُلَوادَُْقاؾُِؼ فَِظوِهِر اْفُؼْرآِن اجْلََقازُ  

َر َوُتِك  َظَؾقِْف، َؾؾَ  الثَّالِثَُة: ُب باَِل ِخاَلٍف َأْن َيتََؽر  ْ ْجَراُن َوافرض   .ُف اهْلِ

 َهِذِه ِهَل افط ِريَؼُي ادُْْعتََؿَدُة ذِم ادََْراتِِى افث اَلِث.  

                                                

 (.143/ 1( الـؽت والعقون )1)
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ِب ِظـَْد َخْقِف افـ ُشقزِ  ْ ْجَراِن َوافرض  ًٓ ذِم َجَقاِز اهْلِ ٍٍّ َؿْق ـَ ـُ  فَِظوِهِر  :َوَحَؽك اْب

َييِ  ْٔ  .(1) ا

 :قال ابن قدامة 

 ؿل أكف فقس فف َضهو ذم افـشقز ذم أول مرة. رَ اخلِ  وطوهر ـالم

 ح. َزِّ و ؽر مُ إذا ظصً ادرأة زوجفو، ؾؾف َضهو َضبً  :وي ظـ أمحدوؿد رُ 

]افـسوء:  {واَضبقهـ}تعوػ:  ؾظوهر هذا إبوحي َضهو بلول مرة: فؼقل اهلل

34] . 

 .وٕهنو رصحً بودـع ؾؽون فف َضهو، ـام فق أرصت

 .ـوحلدود :ؽرار وظدمفادعويص ٓ ختتؾػ بوفت  وٕن ظؼقبوت  

رهو ظـ ادعصقي ذم ادستؼبؾ، ومو هذا شبقؾف ْج ؿل ادؼصقد زَ رَ ف ؿقل اخلِ ْج ووَ  

 .(2بدأ ؾقف بوٕشفؾ ؾوٕشفؾ، ـؿـ هجؿ مـزفف ؾلراد إخراجف)يُ 

 :قال البفويت

رَ  ـُ ـَ احْلَؼِّ  هَلَو َيْذ ـَ َوَمو يَ  َمو َأْوَجَى اهلُل َظَؾقَْفو ِم ْثِؿ بِودَُْخوَفػَ  ْؾَحُؼَفو ِم ِي، َوَمو انْإِ

ـَ  و َيْسُؼط بَِذفَِؽ ِم ِهَ ـْ َهْجِرَهو َوََضْ فَِؼْقفِِف  :افـ َػَؼِي َواْفؽِْسَقِة، َوَمو ُيبَوح َفُف ِم

ـ  } :َتَعوَػ  ـ  َؾِعُظقُه  .(1){َوافالِِت خَتَوُؾقَن ُكُشقَزُه

                                                

 .(344/ 2( روضة الطالبني )1)

 (.314/ 2( ادغـي)7)
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  َ ْٕ ًْ إَػ افط وَظِي َوا ُب( فَِزَواِل ُمبِقِحفِ  :َدِب )َؾنِْن َرَجَع ْ َم اهْلَْجُر َوافرض   .ُحرِّ

َم )َوَأْطَفَرْت افـ ُشقزَ   ْت( َظَذ َمو َتَؼد  ـْ  ،)َوإِْن َأرَص  ًْ ِم بَِلْن َظَصتُْف َواْمتَـََع

ـْ َبقْتِِف بَِغْرِ إْذكِفِ  ًْ ِم َجَرَهو ذِم هَ  :َوَكْحَق َذفَِؽ  ...إَجوَبتِِف إَػ اْفِػَراِش، َأْو َخَرَج

 .(2ادَْْضَجِع َمو َصوَء()

 قال ابن اجلوزي:  

  ومضوجعتفو. ر ؾراصفوجْ هَ  أكف والرابع:

 ؼسؿ، وؿتودة.عل، ومِ خَ بل، وجموهد، وافـ  عْ وي ظـ احلسـ، وافش  رُ 

  ًْ ن اهلل فؽ أن ذِ وإٓ ؾؼد أَ  ؿول ابـ ظبوس: اهجرهو ذم ادضجع، ؾون أؿبؾ

 ح. َزِّ و ؽر مُ ترضهو َضبً 

وؿول مجوظي مـ أهؾ افعؾؿ: أيي ظذ افستقى، ؾوفقظظ ظـد خقف افـشقز، 

 واهلجر ظـد طفقر افـشقز، وافرضب ظـد تؽرره وافؾجوج ؾقف. 

 وٓ َيقز افرضب ظـد ابتداء افـشقز. 

ؿول افؼويض أبق يعذ: وظذ هذا مذهى أمحد. وؿول افشوؾعل: َيقز َضهو 

  .(3ذم ابتداء افـشقز)

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 [ .31(]الـساء: 1)

 (.779/ 5الؼـاع )( كشاف 7)

 (.177/ 1ر دم عؾم التػسر )ِس ( زاد ادَ 3)
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 رة:قال ابن هب

 واختؾػوا هل جيوز له رضهبا دم أول الـشوز؟

ٓ َيقز، إٓ افشوؾعل ذم أحد ؿقفقف أكف َيقز فف أن يرضهو ذم أول  فؼالوا:

 .افـشقز

وَيتـى افقجف ذم  ،حَزِّ مُ  َضًبو ؽرأن يرضهو  :وافرضب افذي أبقح فف 

 (1)ذفؽ افرضب

بعد  ،تف إن كشزتواتػؼقا ظذ أكف َيقز فؾرجؾ أن يرضب زوج وقال أيًضا:

 .(2)أن يعظفو وهيجرهو ذم ادضجع

 اخلالصة

ادرأة افـوصز تؽقن  أـثر افعؾامء ظذ أن ضرق تؼقيؿ أن :احلاصل دم ادسللة

 .حَزِّ ، افرضب ؽر ادُ افقظظ، اهلجر  :ـام ذم أيي افؽريؿي ،ظذ افستقى

 .نؾً ادشؽؾي ؾوحلؿد هلل، وإٓ ؾوحلؽامؾنن حُ  

  .، واهلل أظؾؿظدم افستقى ذم افعؼقبوت هذه إػ وؿد  ذهى بعٌض  

 

 

                                                

 (.141/ 7( اختالف األئؿة العؾامء )1)

 .السابق( 7)
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 اخلامتة

ـتػل، ومو ـون مـ صقاب ذم هذه افقرؿوت ؾؿـ اهلل وحده، أوهذا افؼدر 

 ًٓ  وأخًرا. ؾؾف افـعؿي وافػضؾ وافثـوء احلسـ اجلؿقؾ، ؾلمحده وأصؽره أو

بـ ك مصطػ /افشقخ ،ثدِّ حَ مي ادُ ال  افعَ  ،ثؿ أـرر افشؽر فشقخـو ادػضول

 ف.تظف اهلل وبورك ؾقف وذم ذريتف وأهؾ بقتف وضؾبػِ َح  افعدوي،

  .ـؾ خر ، جزاه اهللبف لــ ـون فف تعؼى أو اشتدراك، ؾؾققاؾومَ 

  أمجعغ.وظذ آفف وصحبف  ،ك ظذ شقدكو حمؿدورِ ؿ وبَ ؾِّ افؾفؿ وَش  ؾِّ وَص 

 واحلؿد هلل رب افعودغ.     

 وـتبف افبوحٌ وادحؼؼ 

 د آل رجىأمحد بـ حمؿق

 وـون افػراغ مـ ـتوبي هذا افبحٌ:

 ( هجريي.1441( مـ صفر صػر )2) ثالثوءيقم افصبقحي 

 م(2019)أـتقبر( مـ صفر 1ادقاؾؼ ) 
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